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عوارض خطرناک مصرف خودسرانه دگزامتازون
فوق تخصص مراقبت های ویژه بیمارستان مسیح 
دانشوری با اشاره به جزییات مطالعات صورت گرفته 
در خصوص نحوه اثربخشی داروی دگزامتازون در 
درمان کرونا و بیماران ARDS )سندرم دیسترس 
تنفسی حاد(، اظهار کرد: »مصرف خودسرانه داروی 
دگزامتازون عوارض خطرناکی به دنبال دارد، بنابراین 
مردم باید حساسیت خود نسبت به این داروها را 
کم کنند و اجازه دهند مباحث علمی و تخصصی 

از مسیر علمی خود پیش برود.«
به گزارش سپید، سید محمدرضا هاشمیان در 
گفت وگو با ایسنا با اشاره به مقاالت و مطالعات 
منتشر شده در داخل و خارج از کشور در رابطه 
با میزان اثرگذاری "دگزامتازون" بر درمان کرونا، 
از  نتیجه مطالعه گروهی  بار  اظهار کرد: »اولین 
به  اسپانیا  کشور  ویژه  مراقبت های  متخصصان 
سرپرستی پروفسور ویالر در رابطه با اثرگذاری 
داروی دگزامتازون در درمان بیماران ARDS )سندرم 
دیسترس تنفسی حاد( در فوریه ۲۰۲۰ انجام و 
نتایج اثربخشی آن در لنست ژورنال منتشر شد.«

وی ادامه داد: »این مطالعه که بر روی بیماران 17 
مرکز مراقبت های ویژه در بیمارستان های کشور 
اسپانیا، شهر مادرید انجام شد، نشان داد که استفاده 
 ARDS از دگزامتازون می تواند وضعیت بیماران
را در بخش ICU  بهتر کند که به دنبال انتشار 
نتایج این مطالعه، استفاده از این دارو در پروتکل 
درمانی بیمارستان مسیح دانشوری برای درمان 
بیماران ARDS شدید و با همان دوز اعالم شده 

در مطالعه پروفسور ویالر اجرا شد.«

ثبت دگزامتازون در پروتکل درمانی 
بیمارستان مسیح دانشوری

هاشمیان با بیان اینکه همزمان با این مساله بیماری 
کووید19 در کشور ما و در سطح جهانی شیوع 
پیدا کرد، ادامه داد:  »در بیمارستان مسیح دانشوری 
 ICU داروی دگزامتازون برای موارد حاد کرونا در
وارد پروتکل درمانی شد و همزمان با اخذ کد 
اخالق برای انجام مطالعه تحقیقاتی ثبت و پروتکل 
درمانی آن در ژورنال دارویی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی با ایمپکت 1. 7 به عنوان یک ژورنال 

بین المللی منتشر شد.«
داروی  اثربخشی  نتایج  اعالم  به  اشاره  با  وی 
کرونایی  حاد  بیماران  درمان  برای  دگزامتازون 
)ARDS شدید (در یک مطالعه تحقیقاتی معتبر 
از سوی پژوهشگران کشور انگلستان و تایید و 
استقبال آن از سوی WHO، اظهار کرد: »مطالعه 
ما در بیمارستان مسیح دانشوری در رابطه با تاثیر 
مثبت دگزامتازون در درمان برخی از بیماران حاد 
کرونایی از همان ابتدای شیوع کرونا و خیلی پیشتر 
از این مطالعه بریتانیایی انجام و پروتکل آن در 
ماه مارس ۲۰۲۰  منتشر شد، ولی متاسفانه مورد 

استقبال وزارت بهداشت واقع نشد.«
وی با اشاره به اعالم نتایج مطالعه بریتانیایی در 
هفته گذشته مبنی بر اثربخشی داروی دگزامتازون، 
تصریح کرد: »مطالعه بریتانیایی در حجم بسیار 
باالی بیماران یعنی مصرف در حدود ۲۰۰۰ بیمار 
انجام شد و بنابراین از دقت و اعتبار بسیار باالیی 

برخوردار است و البته در مطالعه صورت گرفته در 
بریتانیا از دوز پایینتر داروی دگزامتازون نسبت به 
مطالعه صورت گرفته در اسپانیا و ایران استفاده شد.«
گرفته  صورت  مطالعه  اینکه  بیان  با  هاشمیان 
تعداد  روی  بر  دانشوری  مسیح  بیمارستان  در 
نتایج  بیماران صورت گرفته و  از  محدودتری 
آن هنوز منتشر نشده،   گفت: »البته اگر مطالعه 
و پیشنهادات ما از ابتدا مورد موافقت وزارت 
بهداشت واقع می شد، مطمئنا می توانستیم بر روی 
بیماران و نمونه های بیشتری آن را انجام دهیم 
و لذا نتایج آن بسیار پیشتر از مطالعه صورت 
گرفته در کشور بریتانیا در سطح بین المللی مطرح 
می شد که عالوه بر افتخار و اعتبار علمی آن، 
منجر به درمان موثرتر بیماران کرونایی در سطح 

کشور می شد.«
این فوق تخصص مراقبت های ویژه بیمارستان 
مسیح دانشوری با بیان اینکه نتایج مطالعه بریتانیا 
نشان داد که داروی دگزامتازون به کاهش مرگ و 
میر بیماران حاد کرونایی منجر می شود، گفت:  »با 
اعالم WHO این تحقیق اولین مطالعه ای  است که 
توانسته میزان مرگ و میر بیماران کرونایی در بخش 

ICU را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.«
هاشمیان ضمن انتقاد از  بی توجهی  وزارت بهداشت 
نسبت به برخی نقطه نظرات تخصصی پزشکان 
در رابطه با درمان بیماران کرونایی، تصریح کرد: 
»مطالعه پزشکان بیمارستان مسیح دانشوری در 
رابطه با اثربخشی داروی دگزامتازون از فروردین ماه 
به وزارت بهداشت اعالم شد، ولی متاسفانه مورد 
توجه واقع نشد. این درحالیست که این مطالعه 
تخصصی و پیشنهادات منتج شده از آن توسط 
فوق تخصصین مراقبت های ویژه و پزشکانی مطرح 
شده که سالیان سال در بخش های ICU بیمارستان ها 
خدمت کرده و از نزدیک در زمینه درمان بیماران 
و کیس های حاد کرونایی و غیرکرونایی کسب 

تجربه کرده اند.«

هاشمیان در ادامه با تشریح مطالعه بریتانیایی مبنی 
بر اثربخشی داروی دگزامتازون بر روی بیماران 
ARDS )سندرم دیسترس تنفسی حاد(، اظهار کرد: 
»این مطالعه بر روی دوز پایین دگزامتازون انجام 
شده و اهمیت آن از آنجاست که هم دارویی ارزان 
قیمت در دنیاست و هم قدیمی بوده و از سال 
19۵۰ برای درمان بسیاری از بیماران به صورت 

قرص و آمپول استفاده شده است.«
وی با بیان اینکه این مطالعه در چهار گروه از 
بیماران به اسم ریکاوری ترایال انجام شده است، 
گفت: »اولین گروه بیماران Severe ARDS بر روی 
وضعیت مکانیکال ونتیلیشن )تهویه مکانیکی(، 
گروه دوم بیماران نیازمند اکسیژن درمانی ولی 
بدون دستگاه های تنفسی و گروه سوم گروه هایی 
که اصال نیازی به اکسیژن درمانی بیشتر ندارند 
و البته هر سه گروه بیماران تست مثبت کرونا 
هستند. گروه ۴ به عنوان گروه کنترل که به هیچ 
وجه نه دارو می گیرند و نه بیمار کرونا هستند.«

وی با اشاره به نتایج این مطالعه، تصریح کرد: »بر 
اساس نتایج مطالعه، مرگ و میر یک سوم بیمارانی 
که بر روی مکانیکال ونتیلیشن )تهویه مکانیکی( 
بودند، نسبت به گروه کنترل کمتر شد و میزان 
مرگ ومیر در یک پنجم گروه نیازمند به اکسیژن 
درمانی کمتر شد. به عبارت دیگر در گروه اول از 
هر ۸ بیمار یک نفر مرگ و میر کمتر و در گروه 
دوم از هر ۲۵ نفر یک نفر مرگ و میر کمتر شد.«
هاشمیان با اشاره به برخی دیگر از نتایج قابل توجه 
این مطالعه، توضیح داد: »تجویز دگزامتازون در 
میزان بهبودی و مرگ و میر گروهی که کووید مثبت 
داشتند، ولی به اکسیژن درمانی نیازی نداشتند، 
نشان  نتیجه  این  دیگر  عبارت  به  بود.  بی تاثیر 
می دهد که "دگزامتازون" در درمان بیماران سرپایی 
کرونایی و افردی که در منزل درمان می شوند، 
بی تاثیر بوده و می تواند عوارض خطرناکی به 

دنبال داشته باشد.«

عوارض خطرناک مصرف خودسرانه دگزامتازون
وی با تاکید بر اینکه این دارو تنها برای بیماران 
بستری و دارای شرایط حاد کرونایی در ICU تجویز 
می شود، اظهار کرد: »تجویز این دارو برای بیماران 
سرپایی و یا مصرف خودسرانه آن از سوی بیماران 
به هیچ عنوان صحیح نیست و می تواند عوارض 
جبران ناپذیر و خطرناکی به دنبال داشته باشد.«

وی با بیان اینکه مطالعه بریتانیایی در رابطه با تاثیر 
درمانی دگزامتازون در بیماران کرونایی هنوز منتشر 
نشده است، گفت:  »بعد از چاپ نهایی مقاله باید 
منتظر ارائه نقطه نظرات از سوی سایر متخصصان و 
پژوهشگران مرجع حوزه مراقبت های ویژه باشیم. 
البته چند روز پیش WHO اعالم کرد که دگزامتازون 
برای اولین بار در تاریخ کرونا مرگ و میر را به این 
شدت کاهش داده و این خبر بسیار مهمی است.«
این فوق تخصص مراقبت های ویژه در ادامه با 
تاکید بر اینکه ارائه نقطه نظرات و اعالم نتایج 
مطالعات مرتبط با دارو در درمان کرونا و یا سایر 
گروه های  بین  تخصصی  بحث های  بیماری ها 
علمی و تخصصی بوده و مردم نباید نسبت به 
آن واکنشی نشان دهند، گفت:  »متاسفانه گروهی 
از مردم با شنیدن این اخبار نسبت به خریداری 
دارو و مصرف خودسرانه آن اقدام می کنند که 
عملی بسیار نادرست بوده و می تواند عوارض 

خطرناکی به دنبال داشته باشد.«
این عضو هیات علمی دانشگاه در رابطه با داروی 
دگزامتازون مطرح کرد: »این دارو در پروتک های 
خاص درمانی در بیمارستان ها و با طبقه بندی های 
خاص بیماران در  آی سی یو تجویز می شود و 
مصرف خودسرانه آن عوارض گوارشی، التهابی، 
توهمی، مشکالت آریتمی قلب، درد قفسه سینه 
و غیره به دنبال دارد، بنابراین مردم باید حساسیت 
خود نسبت به این داروها را کم کنند و اجازه 
دهند مباحث علمی و تخصصی از مسیر علمی 

خود پیش برود.«
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ضرورت تبیین و ابالغ تعرفه های واقعی پزشکی 
به عنوان یک الزام قانونی و علمی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به مباحث 
مطرح شده درجلسه کارگروه تعیین شده از سوی 
معاون اول رئیس جمهور در خصوص تعرفه های 
خدمات تشخیصی و درمانی گفت: »تاکید بنده این 
بود که تعرفه های واقعی به عنوان یک ضرورت 
قانونی، علمی و اجرایی مشخص، تبیین و ابالغ شود.«
به گزارش سپید، محمد رضا ظفرقندی در خصوص 
اهم مسائل مورد بحث در جلسه کارگروه تعیین 
شده از طرف معاون اول رئیس جمهور به منظور 
بررسی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی 
که روز شنبه 31 خردادماه در محل سازمان برنامه و 
بودجه تشکیل شد؛ بیان کرد: »بنده و دکتر جهانگیری 
معاون فنی و نظارت به عنوان نمایندگان سازمان نظام 
پزشکی در این جلسه که  با حضوردکتر پوراصغری 
معاون فرهنگی اجتماعی و علمی سازمان برنامه و 
بودجه؛ دکتر حریرچی و دکتر سجاد رضوی از وزارت 
بهداشت و دکتر علیخانی نماینده معاون اول ریاست 

جمهوری تشکیل شد؛ حضور یافتیم.«
وی افزود: »موضوع اصلی مطرح شده از سوی بنده 
این بود که ازلحاظ الزامات قانونی و وظایف ذاتی 
دبیرخانه شورای عالی بیمه و سازمان برنامه و بودجه؛ 
باید تعرفه واقعی خدمات تشخیصی و درمانی به عنوان 
یک ضرورت قانونی؛ علمی و اجرایی مشخص و 

تبیین و ابالغ شود.«
وی ادامه داد: »این وظیفه هم در قانون برنامه ششم و 
هم قانون بیمه همگانی مشخص شده و اساسا وظیفه 
ذاتی این دستگاه هاست که تعرفه واقعی به معنای 
هزینه تمام شده خدمات را محاسبه و اعالم کنند.«

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: »این 
تذکر از سوی بنده مجددا عنوان شد که اگر این اتفاق 
رخ ندهد عواقب آن برای حوزه سالمت و اقتصاد 
سالمت ناخوشایند است و بطور مشخص فاصله 
گیری و افزایش فاصله مستمر و پیش رونده ای که 
بین تعرفه واقعی و تعرفه ابالغی وزارت بهداشت رخ  

می دهد؛ سه عارضه کاهش کیفیت خدمات؛ تعطیلی 
و بیکاری و هرج و مرج و عدم انضباط مالی درحوزه 

اقتصاد سالمت را در پی خواهد داشت.«
ظفرقندی با بیان این که تایید نکات فوق الذکر یکی از 
دستاوردهای مهم این جلسه بود که مورد توافق تمام 
اعضای حاضر در این کارگروه مشترک قرار گرفت؛ 
خاطرنشان  کرد: »تمامی اعضای جلسه موافقت و 
قبول کردند که باید تعرفه واقعی یا هزینه تمام شده 
با روش های مشخص علمی محاسبه و اعالم شودکه 
این خود یک مبنا است و همچنان تاکید کردیم که 
عدم اعالم آن چیزی از واقعیت ها کم نمی کند و این 
روند که صرفا دولت یا وزارت بهداشت بر اساس 
دارایی های خود اعالم تعرفه کند؛ روشی است که 

به سه عارضه فوق الذکر منجر می شود.«
وی با اشاره به این که از قبل روی مقوله تعیین تعرفه 
واقعی کار کرده بودیم؛ ادامه داد: »تمام مدارک و 
محاسبات را بصورت مستند و مکتوب در جلسه 
برده  و در حوزه تعرفه پزشک عمومی یا هزینه 
ویزیت پزشک عمومی در شهر تهران که می تواند 
به عنوان پایه در بقیه موارد با ضرایبی اعمال شود 

و همچنین در زمینه تعیین تعرفه هتلینگ در بخش 
خصوصی مدارک و مستندات الزم را ارائه نمودیم.«
وی اظهار کرد: »نمایندگان وزارت بهداشت مطالبی 
را در خصوص متدلوژی محاسبه و نیز اعداد و ارقام 
مطرح نمودند که اعالم کردیم باالخره با هر روشی 
باید هزینه و تعرفه واقعی را محاسبه کنید و هیچ 
محاسبه ای هم طبیعتا بدون بحث نخواهد بود و این 

مطالب در آن  مطرح خواهد شد.«
رئیس کل نظام پزشکی خاطرنشان کرد: »در این جلسه  
از طرف دکتر پور اصغری پیشنهاد شد که متدلوژی 
محاسبه شده توسط نظام پزشکی از سوی دبیرخانه 
شورای عالی بیمه و سازمان برنامه و بودجه مورد 
بازنگری قرار گیرد و از اساتید اقتصاد دانشگاه های 
تربیت مدرس و صنعتی شریف هم برای بازبینی 
دعوت شود که از آنها خواستیم تا زمان آن مشخص 

و به تعویق نیافتد.«
ظفرقندی افزود: »برای ارزیابی این متدلوژی توسط 
اساتید دانشگاه های فوق مدت زمان بیست روزه مقرر 
شد و به نظرم دو قدم مثبت و بزرگ برای این مقوله 
مهم استخراج شد، نخست این که از سوی  سازمان 

برنامه و بودجه؛ نماینده معاون اول رئیس جمهور؛ 
شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت این مهم تاکید 
و مورد پذیرش قرار گرفت که هزینه واقعی باید 
محاسبه و اعالم شود و یک مهلت زمانی نیز برای 
آن مقرر کردیم و دوم این که انجام متدلوژی محاسبه 
و تحقیق و بررسی علمی توسط خود مراکزی که ذی 
مدخل در تصمیم گیری هستند؛ موجب خواهد شد تا 

کار ثبات و استحکام بیشتری پیدا کند.«
وی با اشاره به این که محاسبه ارائه شده از سوی 
نظام پزشکی نیز توسط گروه اقتصاد سالمت دانشگاه 
علوم پزشکی تهران تعیین شده که هیچ کدام ذی نفع 
نبودند؛ عنوان کرد: »حاصل این بازبینی به اعتقاد ما و 
تصریح دکتر رضوی دبیر شورای عالی بیمه این است 
که متدلوژی تعیین خدمات تشخیصی و درمانی با 
روش های مختلفی هم که محاسبه شود؛ تغییر زیادی 
در عدد استخراجی سازمان نظام پزشکی نخواهد 
داشت و تاکید دکتر رضوی نیز بر این بود که برای 
ساماندهی به اقتصاد سالمت باید به سمت نسخه 
الکترونیک برویم تا هزینه های دارو و تجهیزات سامان 
مشخصی گرفته و هدر رفت منابع نیز اصالح شود.«
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان این که مطلب 
دیگری  نیز در این جلسه مورد توافق کلیه اعضای 
حاضر قرار گفت؛ خاطرنشان کرد: »آن چه که مورد 
توافق همه اعضا قرار گرفت این بود که پیرو مکاتبات 
قبلی با معاون اول رئیس جمهور؛ تکلیف تسهیالت 
بانکی و وام های کم بهره که مطب های جامعه پزشکی 
را مستثنی کرده و گفته بودند که باید با مجوزهای 
وزارت بهداشت همراه باشد؛ مشخص شود که با اتفاق 
نظر کلیه اعضای حاضر در جلسه؛ نظر مثبت معاون 
اول رئیس جمهور و گزارش مثبت دکتر پور اصغری؛ 
مقرر شد این جمع بندی با نظر موافق به شورای عالی 
اقتصاد منعکس شود و همه مطب ها و جامعه پزشکی 
مشمول آن شوند و پیگیری های الزم نیز در این زمینه 

انجام شود.« روابط عمومی سازمان نظام پزشکی

براساس نظر شورای سنجش معاونت آموزشی وزارت بهداشت و 
اخذ مجوز از ستاد کرونا، با توجه به لغو آزمون های جامع علوم پایه 
و پیش کارورزی در اسفند ماه 98 مقرر شد نمرات داوطلبین براساس 
سوابق تحصیلی آنان محاسبه شود که در همین راستا امتیازاتی برای 

دانشجویان در این زمینه فراهم شده است. 
به گزارش سپید، سعید هاشمی نظری با اعالم این خبر افزود: »به کلیه 
دانشجویان علوم پایه و پیش کارورزی اجازه داده شد بدون حضور 
در آزمون وارد مرحله بعدی تحصیلی شده و سپس براساس سوابق 
تحصیلی دانشجویان، میانگین نمرات دروسی که در آزمون ها نقش 
دارند معادل سازی گردیده و بر مبنای میانگین دروس، نمره آزمون 

آنها تعیین خواهد شد.« 
وی تصریح کرد: »داوطلبانی که براساس این نحوه  معدل گیری 

مجاز به ادامه تحصیل شوند می توانند وارد مرحله بعدی شده و 
تحصیالت خود را ادامه دهند. اما کسانی که با این روش مجاز 
به ادامه دوره نشوند تا زمان برگزاری آزمون بعدی در شهریور ماه 
به تحصیل در دوره خود ادامه داده و سپس در آزمون شهریور ماه 
شرکت کرده و اگر نمره قبولی را کسب نمایند، همچنان می توانند 
دوره خود را ادامه داده و اگر موفق به کسب نمره قبولی در آزمون 
شهریور ماه نشوند، آنگاه ادامه دوره شان متوقف خواهد شد تا اینکه 
بتوانند براساس ضوابط در اولین آزمون نمره قبولی را کسب کنند.«

هاشمی نظری افزود: »دانشجویانی که نمره مجاز را به روش فوق  
کسب نکرده اند برای آنان به عنوان یک نوبت آزمون لحاظ نشده 
و در واقع این مرحله جز تعداد دفعات مجاز آن ها جهت شرکت 
در آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی محسوب نخواهد شد 

و این هم یکی از امتیازاتی است که به داوطلبین اعطا شده است.«
رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به اعالم 
اسامی افراد مجاز و غیر مجاز آزمون طی هفته جاری اظهار داشت: 
»دانشجویانی که در این آزمون قبول شدند اگر بخواهند از مزایای 
نمره و رتبه استفاده کنند می بایست حتما در آزمون شهریور ماه 
شرکت نمایند.« به گزارش وبدا وی با تاکید بر اینکه فعال نمره ای 
اعالم نخواهد شد تصریح کرد: »افرادی که مجاز شناخته نشده اند 
موظف هستند در آزمون شهریور ماه شرکت کنند و نمره ای که در 
آن آزمون می گیرند مالک عمل خواهد بود  و دانشجویانی هم که 
در آزمون مجاز شده اند اگر می خواهند از مزایای نمره و رتبه خود 
استفاده کنند، باید در آزمون شهریور ماه شرکت نمایند که در این 

صورت نمره شهریور ماه آنان مالک عمل خواهد بود.«

از سوی رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم شد
جزئیات پذیرش داوطلبان آزمون جامع علوم پایه پزشکی و پیش کارورزی در اسفندماه سال 98 



مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت:

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد
شناسایی ۲۵۷۳ مورد جدید ابتال به ویروس کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۵۷۳ بیمار کووید 
۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور خبر داد. 

به گزارش سپید، سیما سادات الری گفت: »از روز یک شنبه تا 
دوشنبه  ۲ تیر ماه ۲۵۷۳ بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی،   
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 
۱۳۱۹ مورد بستری شدند.« وی گفت: »به این ترتیب مجموع 
بیماران کووید۱۹ در کشور به  ۲۰۷ هزار و ۵۲۵ نفر رسید.« الری گفت: »متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذشته،   ۱۱۹ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۹۷۴۲ نفر رسید.« وی افزود: »خوشبختانه تا کنون ۱۶۶ هزار و ۴۲۷ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا 
از بیمارستان ها ترخیص شده اند.« الری گفت: »۲۸۹۸   نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت 
شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.« سخنگوی وزارت بهداشت افزود: »تا کنون یک میلیون 
و ۴۴۹ هزار و ۴۲۰  آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.« وی درباره استان های با 
وضعیت قرمز گفت: »استان های خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی در وضعیت قرمز 

قرار دارند و در استان های فارس و کرمان شاهد افزایش موارد ابتال به کووید ۱۹ هستیم.«
الری تاکید کرد: » در طول ۲۴ ساعت گذشته ۸ استان کشور هیچ مورد فوتی ناشی از ابتال به 
ویروس کرونا نداشته اند و در چهار استان فقط یک مورد فوت مبتال به کووید ۱۹ ثبت شده است.«
وی تاکید کرد: »مردم پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند و به استفاده از ماسک و رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی توصیه می کنیم چراکه بر اساس یافته های جدید علمی استفاده از ماسک 

تاثیر مهمی بر کاهش ابتال به کووید ۱۹ دارد.«

آمار کرونا

خبـر

پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  امور  کل  مدیر 
وزارت بهداشت با بیان اینکه سال گذشته در 
حوزه تجهیزات پزشکی ۲۵ میلیون دالر صادرات 
انجام شده از توسعه صادرات در سال جاری خبر 
داد و گفت: »در صدد توسعه صادرات هستیم.«
به گزارش سپید، سید حسین صفوی دوشنبه- 
و  علم  پارک  از  بازدید  حاشیه  در  تیرماه  دوم 
فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: »بازدید امروز 
از شرکت های دانش بنیان دانشگاه علوم پزشکی 
توسعه  به  تسهیل  و  کمک  در جهت  اصفهان 
محصول و صدور مجوزها است و در نظر داریم با 
یک بازنگری و شناخت چالش های این شرکت ها، 

فعالیت ها را به نحو احسن پیش ببریم.«
وی افزود: »در بازدید امروز محصوالتی که به 
اخذ  منتظر  و  گرفته  قرار  کاال  سبد  در  تازگی 

مجوز هستند را بررسی و پیگیر آنها هستیم.«
پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  امور  کل  مدیر 
وزارت بهداشت با بیان اینکه اصفهان به عنوان 
یکی از قطب های تجهیزات پزشکی در کشور 
مطرح است، تصریح کرد: »شرکت های دانش 
بنیان اصفهانی در حوزه بیماری کووید ۱۹ یکی 
از قطب های تولیدی محصوالت حفاظتی مانند 

ماسک، شیلد و لباس های حفاظتی بوده اند.«
صفوی با تقدیر از مدیریت این واحدهای تولیدی 
و توسعه آنها بر ضرورت افزایش ظرفیت تولید 
توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تاکید کرد 
و از بازخورد خوبی که محصوالت اصفهان در 

کشور دارا هستند خبر داد. 
وی ادامه داد: »امروز یک محصول برای اولین بار 
در کشور طراحی و رونمایی شد که ماشین تولید 
پارچه ملت بلون است که در اصفهان نمونه هایی 
تولید شده و با انجام یکسری اصالحات نیاز 

اساسی کشور را مرتفع خواهد کرد.«
پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  امور  کل  مدیر 
وزارت بهداشت با تاکید براینکه یکی از تولید 
کنندگان مواد اصلی ماسک های N۹۵ هستیم و 
تنها ماشین آن وارداتی بود، تصریح کرد: »اکنون 
از  یکی  که  ایجاد شده  در کشور  این ظرفیت 
محصوالت استراتژیک در مدیریت کووید ۱۹ 

انجام شود.«
صفوی بر توسعه مواد اولیه و در دسترس قراردادن 

آن به صورت سالم و مناسب از لحاظ قیمت به 
مصرف کننده تاکید کرد و گفت: »این موضوع 
برای تولید کنندگان ماسک حائز اهمیت است.«

شده  تولید  دندانی  ایمپلنت های  مورد  در  وی 
برخی  مکانیکی  نظر  »از  گفت:  اصفهان  در 
انجام  به  اصفهانی  شرکت  این  محصوالت  از 
تست های سالمت نیاز دارند و اکنون اگر مجوز 
تولید داشته باشند اجازه فروش و عرضه در بازار 

خواهند داشت.«
و  تجهیزات  امور  کل  مدیر  ایسنا،  گزارش  به 
ملزومات پزشکی وزارت بهداشت با بیان اینکه 
۳۰۰ هزار کد ای ار سی که شامل محصوالت 
وارداتی و صادراتی است در کشور وجود دارد، 
اظهار کرد: »نیازمند توسعه شبکه توزیع تجهیزات 

و ملزومات پزشکی در کشور هستیم.«
ادامه داد: »با توجه به وضعیت کشور  صفوی 
می شود  احساس  حوزه  این  در  ضروری  نیاز 
و باید توجه داشت که هرگونه شبکه توزیعی 
باید قادر به برطرف کردن نیازهای مصرف کننده 
باشد و برای توسعه، نیازمند ایجاد یک شبکه 
توزیع اختصاصی و تخصصی هستیم که بتواند 

این نیازها را مرتفع سازد.«
وی اضافه کرد: »از سال های قبل طراحی و اصالح 
توسعه شبکه توزیع را آغاز کرده ایم و باید بخش 
فعالیت  این حوزه در حال  در  که  های سنتی 
به  نیاز  این موضوع  برای  یابند.  بهبود  هستند، 
همکاری اتاق اصناف است تا اصالحات انجام 

شود و بتوانیم شبکه را بهبود دهیم.« 
پزشکی  ملزومات  و  تجهیزات  امور  کل  مدیر 

صادرات  توسعه  بر  تاکید  با  بهداشت  وزارت 
سال  »در  گفت:  کشور،  در  پزشکی  تجهیزات 
گذشته ۲۵ میلیون دالر صادرات ملزومات پزشکی 
از کشور انجام شد که با توجه به شرایط سخت 
برای  بزرگی  افتخار  و  ارزش  دارای  تحریم ها 

کشور است.«
محصوالت  »خوشبختانه  داد:  ادامه  صفوی 
و  دارند  باالیی  کیفیت  تحریم ها،  علی رغم  ما 
امیدواریم امسال با اضافه شدن محصوالت جدید 
به سبد کاالهایمان و نیازمندی در کشورهای دیگر 
در حوزه بیماری کووید ۱۹، رشد بیشتری نسبت 
به سال گذشته داشته و رقم صادرات باالتری 

داشته باشیم.«
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی اقالم از 
 N95 ماسک های  و  حفاظتی  لباس های  جمله 
صادرات دارند، اظهار کرد: »همچنین شیلد، اقالم 
ضدعفونی و کیت های تشخیص کووید ۱۹ به 
کشورهای منطقه صادر می شود. با توجه به شرایط 
سخت تحریم حفظ این شرایط افتخار است، اما 
امیدوار به افزایش میزان صادرات نسبت به سال 

گذشته هستیم.«
قائم مقام رئیس سازمان سازمان غذا و دارو از 
پارک علم و فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و دستاوردهای شرکت های موجود در این 
مجموعه در حوزه تجهیزات پزشکی بازدید کرد.
پارک علم و فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان با حدود ۴۰ شرکت دانش بنیان در حوزه 
تجهیزات پزشکی، آرایشی و دارویی مشغول به 

فعالیت است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در صدد توسعه صادرات هستیم
خبر داد

تمدید یا اعطای پروانه مراکز 
مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری 
در منزل به صورت یکساله و مشروط 

گفت:  بهداشت  وزارت  پرستاری  معاون 
»به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم امکان 
برگزاری آزمون صالحیت حرفه ای، همایش 
و سمینار های آموزشی و در نتیجه عدم حد 
نصاب کسب امتیاز آموزش مداوم برای دریافت 
گواهی صالحیت حرفه ای پرستاران، جمعی از 
پرستاران جهت تاسیس یا تمدید پروانه مراکز 
مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل 

دچار مشکل شده بودند.«

به گزارش سپید، مریم حضرتی معاون پرستاری 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
منظور  »به  افزود:  مطلب  این  بیان  ضمن 
جلوگیری از وقفه در اشتغال زایی و ارائه 
خدمات این مراکز، با هماهنگی های بعمل 
آمده با معاونت درمان وزارت بهداشت و ابالغ 
به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی 
کشور، صدور یا تمدید پروانه مراکز فوق 
الذکر تا اعالم شرایط عادی و برگزاری اولین 
آزمون صالحیت حرفه ای، به مدت یکساله 

به صورت مشروط انجام می شود.«
پروانه  صدور  »فرآیند  داد:  ادامه  حضرتی 
صالحیت حرفه ای پرستاری از سال ۱۳۹۵ آغاز 
شده و این پروانه مدرکی است که صالحیت 
فرد را برای انجام خدمات پرستاری نشان 
می دهد و از ورود افراد فاقد صالحیت به حرفه 
پرستاری جلوگیری می کند.« گفتنی است، زمان 
برگزاری نخستین آزمون صالحیت حرفه ای 
پرستاران با هماهنگی های به عمل آمده با مرکز 
سنجش آموزش پزشکی و بوردهای منطقه ای 
در روز پنجشنبه سوم مهر ماه ۱۳۹۹ برگزار 

خواهد شد.وبدا
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معاون درمان وزارت بهداشت در سفر به زاهدان:

معاون وزیر بهداشت:
وزارتخانه ها برای زندگی با کرونا برنامه ریزی کنند

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: »همه 
وزارتخانه ها و سازمان ها باید برای زندگی مسالمت آمیز با کرونا، 
به خصوص برای افراد پرخطر مثل سالمندان برنامه ریزی کنند. «
به گزارش سپید، علیرضا رییسی درباره زندگی با کرونا افزود: 
»یکی از اقدامات در زمینه زندگی با کرونا، رعایت پروتکل های 
بهداشتی است. همچنین همه وزارتخانه ها و سازمان ها باید این 
سوال را از خود بپرسند که آیا مردم برای دریافت خدمات باید حتما به یک مکان مشخص مراجعه کنند؟ آیا 
نمی توان بخشی از خدمات را از راه دور و به صورت الکترونیکی ارائه کرد؟ آیا خدمات بانکی را نمی توان به 

طور کامل الکترونیکی کرد؟ آیا نمی توان راهکاری در نظر گرفت که مردم برای خرید کردن کمتر از منزل بیرون 
بروند؟« وی ادامه داد: »در حوزه سالمت نیز باید پرسید که آیا نمی توان به سالمندان به صورت تله مدیسین 
خدمات ارائه کرد و بیمه ها نیز این خدمات را پوشش بدهند؟ آیا نمی توان داروی افراد سالمند یا کسانی که 
بیماری خاص دارند را درب منازل تحویل داد؟« معاون وزیر بهداشت گفت: »به طور مثال وزارت ورزش و 
جوانان نیز باید به این فکر کند که چطور می توان مسابقه های ورزشی را بدون حضور تماشاگر برگزار کند.« 
وی بیان کرد: »در نتیجه باید در این شرایط به طور جدی به این فکر کرد که بسیاری از خدمات را می توان به 
صورت غیرحضوری و الکترونیکی ارائه کرد تا باعث کاهش تردد غیرضروری افراد در سطح شهرها شود.« 
رییسی اظهار کرد: »مجبوریم تا زمان کشف واکسن کرونا به این فکر کنیم که چطور می توان با کرونا زندگی 
مسالمت آمیز داشت. هرچند این موارد به صورت بلندمدت باید انجام شود، اما اقدامات کوتاه مدت چیزی جز 
رعایت پروتکل های بهداشتی، استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری نیست.« وی پیش از این نیز به خبرنگار 

سالمت ایرنا گفته بود: »ویروس کرونا به شدت ناشناخته است و در حال شطرنج بازی کردن با کرونا هستیم.«

دولت

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: »مهمترین 
دستگاه های  تنفسی  بیماران  تجهیزاتی  نیاز 
کمک تنفسی است که خوشبختانه هم در استان 
سیستان و بلوچستان به میزان کافی وجود دارد 
و هم در سطح کشور امکان ساخت و تهیه آن 

فراهم شده است.«
به گزارش سپید، قاسم جان بابایی از ستاد بحران 
کرونای دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بازدید 
کرد سپس با حضور در بخش های بستری بیماران 
حاد تنفسی و بیماران کرونا مثبت دو بیمارستان 
علی بن ابی طالب )ع(  و خاتم االنبیا از نزدیک 
در جریان  روند ارائه خدمات به بیماران  مبتال 

به کرونا در  این دو مرکز قرار گرفت. 
بنابر این گزارش، بازدید از مرکز غربالگری ۱۶ 
ساعته سیدالشهدا)ع( زاهدان از دیگر برنامه های 

این سفر یکروزه بود. 
اشاره  با  بازدیدها  این  حاشیه  در  بابایی  جان 
دستگاه های  به  کرونا  به  مبتال  بیماران  نیاز  به 
تجهیزاتی  نیاز  »مهمترین  گفت:  کمک تنفسی 
بیماران تنفسی دستگاه های کمک تنفسی است 
که خوشبختانه هم در استان سیستان و بلوچستان 
به میزان کافی وجود دارد و هم در سطح کشور 

امکان ساخت و تهیه آن فراهم شده است.«
معاون درمان با اشاره به حجم خدمات ارائه شده 
به بیماران مبتال به کووید ۱۹ در بیمارستان های 
زاهدان گفت: »بیش از ۴ ماه مداوم است که 
از  و  پزشکی  علوم  دانشگاه های  درمان  کادر 

با تالش شبانه  جمله همکارانمان در زاهدان 
روزی در حال ارائه خدمات به بیماران تنفسی 

و کرونا هستند.«
وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از بیماران 
بستری در سیستان و بلوچستان را افراد جوان 
و میانسال تشکیل می دهند افزود: »این واقعیت 
نشان دهنده چرخش ویروس در جامعه است و 
ضرورت توجه بیشتر به رعایت فاصله گذاری 

فیزیکی را نشان می دهد.« 
جان بابایی گفت: »در چند سال اخیر تخت های 
بستری در استان سیستان و بلوچستان توسعه قابل 

قبولی داشته است و با تکمیل تخت های بستری 
اختصاصی کرونا از ظرفیت دیگر بخش ها برای 
ارائه خدمات به بیماران استفاده خواهد شد.«
به گزارش وبدا معاون درمان افزود: »با تمام این 
تمهیدات و پیش بینی ها، پیشگیری از بروز موارد 
جدید با رعایت بهداشت فردی، فاصله گذاری 
هوشمند اجتماعی و استفاده از ماسک مهمترین 
از  به هرحال درصدی  ماست، چون  اولویت 
مبتالیان با وجود دریافت کاملترین و بهترین 
خدمات درمانی هم ممکن است جان خود را 

از دست بدهند.«

مهمترین نیاز بیماران تنفسی دستگاه های کمک تنفسی است

خبـر

ضوابط معافیت پزشکی 
مشموالن دارای مدرک 

تحصیلی دکترای پزشکی

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا ضوابط 
مدرک  دارای  مشموالن  پزشکی  معافیت 

تحصیلی دکترای پزشکی را تشریح کرد. 
به گزارش سپید، تقی مهری اظهار کرد: »براساس 
تبصره ۱ ماده ۴۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، 
عمومی،  پزشکان  از  اعم  پزشک  مشموالن 
دندانپزشکان و پزشکان متخصص فقط در صورتی 
می توانند از معافیت دائم پزشکی بهره مند شوند که 
به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی قادر به 
اشتغال به حرفه طبابت در نیروهای مسلح نباشند.«  
وی با بیان اینکه به درخواست پزشکی این دسته از 
مشموالن بعد از ترک تحصیل، انصراف و یا فراغت 
از تحصیل رسیدگی می شود، گفت: »در برخی از 
موارد بیماری مشموالن پزشک در حدی است 
که مانع طبابت آنان در بیمارستان های نیروهای 
مسلح نیست که در این صورت به خدمت دوره 
ضرورت اعزام و برابر نظر شورای پزشکی 
وظیفه عمومی از انجام خدمات رزمی معاف 
می شوند.« براساس اعالم سایت پلیس، رئیس 
سازمان وظیفه عمومی ناجا عنوان کرد: »رسیدگی 
به درخواست معافیت پزشکی مشموالن دارای 
مدرک تحصیلی دکترای داروسازی، دامپزشکی، 
تکنسین های اتاق عمل و... همانند مشموالن 
عادی بوده و بدون هیچ شرطی به درخواست 

معافیت پزشکی آنان رسیدگی می شود.«
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مشاور وزیر بهداشت گفت: »ایران از نظر توسعه آزمایشگاه های 
تشخیص کرونا در منطقه »امرو«، رتبه اول را کسب کرده است.«

به گزارش سپید، نصراهلل فتحیان اظهار کرد: »ایران در منطقه » امرو« 
)کشورهای منطقه مدیترانه شرقی( از نظر توسعه آزمایشگاه های 

تشخیص کرونا رتبه اول را کسب کرده است.«
وی افزود: »در حال حاضر حدود ۱۴۰ آزمایشگاه در بخش دولتی 

و خصوصی، تست تشخیص کرونا ویروس را انجام می دهند.«
مدیر هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در ستاد ملی مدیریت بیماری 

کرونا تاکید کرد: »به دلیل عدم رعایت دستورالعمل های ایمنی و 
پروتکل های بهداشتی میزان بستری بیماران مبتال به کرونا و موارد 
فوتی در بیمارستان ها افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر ۱۲ 
هزار و ۲۳۴ نفر در بیمارستان های نیروهای مسلح  به دلیل ابتال به 
کرونا، بستری شده اند.« وی با تاکید بر اینکه دولت باید حمایت 
بیشتری از نیروهای داوطلب در حوزه سالمت داشته باشد، گفت: 
»در حال حاضر روزانه ۳۵ دستگاه تنفس مصنوعی توسط شرکت های 
دانش بنیان تولید می شود. همچنین یک میلیون و ۳۰۰ هزار ماسک به 

مراکز درمانی داده می شود. خوشبختانه  محدودیتی در زمینه تولید 
دستکش نداریم.« مشاور وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بسیج روزانه 
۵۰۰ هزار ماسک در کشور تولید می کند، افزود: »الزم است انگیزه 
نیروهای ویژه آزمایشگاه با انجام اقدامات و حمایت های مادی و 
معنوی، افزایش پیدا کند.« فتحیان گفت: »متاسفانه در شرایط فراگیری 
کرونا به واکسیناسیون کودکان، بی توجهی شده است.« وی بیان کرد: 
»طبق آمار در غربالگری مرحله دوم، نتیجه آزمایش ۶.۹ درصد افراد 
مثبت بوده است. در حالی این افراد بدون عالمت بودند و ۱۳.۶درصد 
از مبتالیان از نظر بیماری، دارای عالمت های شایع بودند.« به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان مشاور وزیر بهداشت در پایان گفت: »در 
حال حاضر بیشتر افراد به صورت سرپایی و درصد کمی از مبتالیان 

به بیماری کرونا در بیمارستان ها بستری شده اند.«

مشاور وزیر بهداشت مطرح کرد

رتبه برتر ایران در توسعه آزمایشگاه های تشخیص کرونا 
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فوق تخصص جراحی پالستیک تشریح کرد خبـر

تغییر رویکرد و استقبال مردم از جراحی های زیبایی در ایران
رشد گسترده اعمال جراحی زیبایی در ایران با 
انحصار شکنی جنسیتی و قشری در حال فراگیر 
شدن و سمت یافتن به یک سری اعمال خاص است. 
بازار جراحی های  این روزها  به گزارش سپید، 
زیبایی به طور گسترده داغ شده و اکثر مردم به 
دنبال رسیدگی بیشتر به پوست و چهره و زیبایی 
و جوان سازی خود هستند و گویا خودمراقبتی و 
رسیدگی به خود را تنها در عمل زیبایی می بینند. 
تمایل و توجه به عمل های زیبایی نه تنها بین 
خانم ها بلکه میان آقایان نیز رواج یافته و با پرداخت 
هزینه های هنگفت و میلیونی در پی انجام این نوع 

جراحی های پالستیک و زیبایی هستند. 
آمار جراحی های زیبایی طی دهه های اخیر در کشور 
ما بسیار اوج گرفته است و قصد افول نیز ندارد 
اگرچه شاید نتوان نظر قطعی در این مورد داد اما 
بسیاری از افرادی را که روزانه با آن ها سروکار 
داریم ممکن است تحت این نوع عمل ها قرار 
گرفته  و نشانه هایی از عمل  جراحی با خود داشته 
باشند که جزء شواهد عینی این آمار قرار می گیرند. 
در واقع گرایش به زیبایی و تنوع طلبی یکی از 
امیال غریزی و طبیعی بشر است که همواره مایل 
است در کانون توجه قرار گیرد و زیبایی او تحسین 
شود، اما گاهی در این زمینه افراطی عمل می شود 
و با اینکه هیچ نقصی در فرد نیست به دنبال تغییر 
چهره و رفع نواقص فرضی خود می رود که می تواند 
ریشه در تغییر سبک زندگی ایرانی داشته باشد. 

هر فرد تصوری مجزا از شکل و شمایل و ویژگی های 
ظاهری و شخصی خود دارد که ریشه در تعامالت 
فرد با خانواده، دوستان و یا همسر و فرزندان خود 
دارد و نوع تعریفی که از چهره و ظاهر فرد به او 
می دهند زمینه ساز شکل گیری دیدگاه خودپندار 

او خواهد بود. 
عالوه بر این دسته دیگری از افراد نیز هستند که 
بخاطر مشکل مادرزادی و یا نقائص جدی مثل 
سوختگی و آسیب های شدید مخاطی برخالف 
میل باطنی برای ایجاد تغییر در چهره سابق خود 
تن به جراحی های پالستیک و زیبایی می دهند 
که بنابر صالحدید پزشک معالج الزم خواهد بود. 
 با این وجود بزرگساالن نیز برای رفع چین و 
چروک صورت خود و رفع خط لبخند و چشم 
نیز به این نوع عمل ها نیاز پیدا می کنند تا نشاط 
دوره جوانی خود را مجدد بازیابند و اعتماد بنفس 
بیشتری برای حضور در اجتماع و معاشرت های 

خانوادگی و دوستانه خود بدست آورند. 
اما برخی عمل های افراطی و تشریفاتی برخی 
افراد که می تواند به علت مشکالت روان شناختی 
و شخصیتی آنها باشد، باعث می شود چهره ای 
مصنوعی و غیرقابل تحمل به آنها ببخشد تا جبرانی 
برای عقده ها و سرکوب ها و کمبودهای زندگی و 
روابط اجتماعی و معاشرتی این دسته قرار گیرد 
و در واقع بیشتر از یک متخصص زیبایی به یک 
روان شناس نیاز دارند تا ریشه این تمایالت افراطی 
را بخشکانند و چهره طبیعی خود را ارجح تر بدانند 

و تن به جراحی های غیرضروری ندهند. 
آمارهای بدست آمده نشان می دهد که عالوه بر 
افزایش تعداد مراجعین خانم و آقا به کلینیک های 

زیبایی، سن عمل های زیبایی نیز کمتر شده و حتی 
نوجوانان نیز گرایش به این عمل پیدا کرده اند 
که مسلماً این جراحی های سنگین نه تنها برای 
نوجوانان حتی جوان تر ها نیز عوارض خطرناکی 
را در پی خواهد داشت که متاسفانه کمتر به این 
مسئله مهم توجه می شود و گویی معتقدند هدف 

وسیله و اثرات آن را توجیه می کند. 
بعالوه عوارض جراحی های سنگین ممکن است 
جبران ناپذیر باشد و غیر از پشیمانی عاید دیگری 
به همراه نیاورد، همانطور که اشاره شد عمل زیبایی 
عملی سنگین است و خطرات جانبی همچون به 
کما رفتن و در موارد محدودی طاقت نیاوردن 
اکثر  این حال در  با  فرد در زیر عمل را دارد، 
مواقع نتیجه بدست آمده مطلوب و به دلخواه 

فرد نخواهد بود. 
ضرورتی  جراحی  عمل  که  مواردی  بر  عالوه 
ندارد و به نوعی تشریفاتی و چشم وهم چشمی 
کورکورانه بدون تفکری منطقی است، برخی نیز 
انجام عمل برایشان حیاتی و ضروری خواهد بود 
که البته باید جانب احتیاط در این موارد نیز به 
خوبی رعایت شود و به کلینیک معتبر و پزشکی 

حاذق مراجعه کرد. 
امروزه با گسترش گرایش اکثر مردم به انجام عمل 
زیبایی، کلینیک ها و متخصصان نیز بالطبع افزایش 
یافته و بعنوان حرفه اصلی خود مشاوره های زیبایی 
و جراحی های پالستیک را برعهده گرفته اند، ازین 
رو به دلیل حساسیت این نوع جراحی و تاثیر آن 
برظاهر و چهره و اندام افراد الزم است تحقیقات و 
تمهیدات الزم برای مراجعه به کلینیک های جراحی 

توسط مراجعین انجام گیرد. 
طالب  افراد  تعداد  گسترش  پی  در  روزها  این 
عمل زیبایی و به دنبال آن افزایش کلینیک های 
زیبایی  مراکز  برخی  در  جراحی،  تخصصی 
هزینه های آن نیز سرسام آور و هنگفت شده  و 
مغایر و چندبرابر نرخ مصوب و مقرر است و 

الزم بذکر است که این جراحی ها تحت شمول 
بیمه نیز قرار نمی گیرد. 

این افزایش چند درصدی هزینه های عمل جراحی 
به این صورت است که در هر شهری متفاوت است 
و در کالن شهرها و بسته به امکاناتی که دراختیار 
بیمار قرار داده می شود بیشتر و در شهرستان ها 
بالعکس خواهد بود و گویی هزینه ها به دلخواه 
دکتر تعیین می شود و بی قانونی و بی نظمی مسلمی 

به بارخواهد اورد. 
در این خصوص حمیدرضا فتحی فوق تخصص 
جراحی های زیبایی در گفت وگو با ایسنا بیان کرد: 
»شایع ترین عمل های زیبایی برای خانم ها جراحی 
زیبایی بینی رینوپالستی، جراحی های سینه، ابرو و 
پلک و نیز لیپوساکشن است که این نوع جراحی ها 
کم و بیش بین آقایان هم رواج دارد ولی بطور 

نسبی لیپوساکشن شایع تر است.«
فتحی با تقسیم بندی عمل های زیبایی به تهاجمی 
و غیرتهاجمی افزود: »عمل های غیرتهاجمی شامل 
تزریق بوتاکس، ژل و لیزر می شود که تاکنون بوتاکس 
در این بین شایع تر بوده، در میان عمل های تهاجمی 
نیز رینوپالستی و لیپوساکشن بیشتر موردتوجه 

بوده است.«
وی درخصوص تاریخچه و سابقه جراحی های 
جراحی  »اولین  اظهارکرد:  رینوپالستی بینی 
فوق  اصانلو،  دکتر  مرحوم  توسط  زیبایی بینی 
تخصص پالستیک و زیبایی در ایران در بیمارستان 

امیرعلم انجام شد.«
فتحی ادامه داد: »دکتر اصانلو  هتل ضلع غربی 
بیمارستان امیرعلم مجاور منزل صادق هدایت را 
به انجام جراحی های زیبایی خود اختصاص داد 
 و در سال 19۵6 نیز انجمن پالستیک و زیبایی 
ایران تاسیس شد که جزء قدیمی ترین انجمن های 

علمی زیبایی و پالستیک ایران است.«
این متخصص جراحی زیبایی تصریح کرد: »در 
دهه های اولیه رواج رینوپالستی در ایران این نوع 

عمل زیبایی از سطح علمی و پایه قوی برخوردار 
نبود  و تکنیک های ساده تری مورد استفاده قرار 
می گرفت و  نیز اکثر متقاصیان این رشته در آن 
زمان افراد ُمتومل و ُمتمکن بخصوص وابستگان 
دربار شاهنشاهی بودند، عموم مردم هم نه تنها 
اطالع چندانی از این جراحی ها داشتند بلکه توان 

مالی برای این عمل هم نداشتند.« 
فتحی با اشاره به رواج نسبی جراحی پالستیک بعد 
از انقالب و در بحبوحه جنگ ایران و عراق گفت: 
»در این دوره جراحان پالستیک زیادی به دلیل نیاز 
مبرم مردم جنگ  زدهه تربیت شد، در دوره های بعد 
نیز با تعییر شرایط جهانی و فروپاشی شوروی و 
بحث جنگ سرد در تمام دنیا این قضیه تغییر کرد 
و اعمال زیبایی در سراسر جهان با بهبود شرایط 

اقتصادی مردم رشد زیادی پیدا کرد.«
این فوق تخصص پالستیک یادآورشد: »با تغییر 
الیه های زندگی مردم در سرتاسر جهان عمل های 
زیبایی اوج گرفت و از سال 19۸۰ میالدی به بعد 
تکنیک های نوین پالستیک عرضه شد و متقاضیان 
همکاری  با  امروزه  و  یافتند  فزونی  بالطبع  هم 
متخصصان زیبایی و گوش حق وبینی عمل های 
موفقیت آمیز با عارضه بسیار کمتر انجام می شود.«
وی اضافه کرد: »با این حال در ایران روند این 
جراحی ها متفاوت و به نوعی لجام گسیخته است 
که امیدواریم با ارتقاء هرچه بیشتر سطح علمی 
و عملی همکاران جراحی پالستیک این مسئله 

نیز حل شود.«
می دانیم که جراحی های زیبایی مختص به قشر 
خاصی نبوده و هرشخصی بنابر نیاز ضروری خود 
می تواند متقاضی این جراحی ها شود و تحت عمل 
زیبایی قرار گیرد، اما رعایت جانب احتیاط یکی 
از اصول مسلم و بدیهی عقلی است که می گوید 
قبل هرگونه تصمیم فکرکردن الزم است تا نتیجه 
عقالنی و مورد پسندی خروجی تصمیم و تفکر 

فرد باشد.



قائم مقام رییس سازمان غذا و دارو: خبـر

7 شماره 1679 3 تیـر 1399

تولید ماسک صنعتی در کشور به بیش از2.5میلیون در روز رسید
قائم مقام رییس سازمان غذا و دارو گفت: »تولید 
ماسک صنعتی در کشور به بیش از 2.5 میلیون در 
روز رسید هر چند برابر با همین میزان ماسک هایی 
از طریق سیستم های خانگی و چرخ های خیاطی 

شرکت ها، تولید می شود. 
به گزارش سپید، ابوالحسن گرجی افزود: »میزان 
تولید ماسک در کشور پیش از شیوع کرونا روزانه 
تولید  با  اکنون  اما  بود  تا 2۰۰ هزار  بین 15۰ 
بیش از 2.5 میلیون جزو کشورهایی هستیم که 
نیاز به ماسک نداریم اما هنوز برخی کشورهای 

اروپایی به آن نیاز دارند.«
وی با بیان اینکه ما موفق به تولید لباس پزشکی 
با پارچه های تنفس پذیر تولید داخل در کشور 
شدیم، اظهارداشت: »ما دپوی  راهبردی لباس 
پیک  که  صورتی  در  بطوریکه  داریم  پزشکی 
دوم کرونا بوجود آید بیش از 1.5 میلیون لباس 

آماده وجود دارد.«
گرجی با اشاره به آماده سازی بیش از 3۰ میلیون 
ماسک برای ذخائر راهبردی، اضافه کرد: »با توجه 
به منویات رهبر معظم انقالب و نامگذاری امسال 
به جهش تولید و همچنین کمک مردم، تولیدات 
خوبی در بخش ماسک های N95 ،N99 و سه 
الیه جراحی داریم و برخی شرکت ها موفق به 
طرای و ساخت دستگاه های جدید برای تولیدات 

فناورانه شدند.«
وی به طراحی و ساخت دستگاه تولید ملت بلون 
)Melt blown( در اصفهان اشاره و خاطرنشان 
کرد: »ما به این دستگاه برای تولید ماسک های 
پزشکی و رفع کمبود پارچه ملت بلون به شدت 

نیاز داریم.«
ملت بلون، منسوج بی بافت است که نقش فیلتر 
جدیدترین  از  آن  تولید  و  دارد  ماسک  در  را 

بدون  منسوجات  فرایندهای  پیشرفت های 
بافت بشمار می آید؛  یکی از واحدهای فناور 
به  موفق  کشور  در  بار  نخستین  اصفهان،  در 
طراحی و ساخت دستگاه تولید "مِلت بلون" 

)Melt blown( شده است. 
قائم مقام رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه این 
سازمان و وزارت بهداشت به تسهیل فرایندهای 
تولید و عرضه به بازار محصوالت داخلی کمک 
می کند تا جلوی واردات دستگاه ها و محصوالت 
مشابه گرفته شود، گفت: »با توجه به نامگذاری 
امسال به جهش تولید و دستورالعمل های موجود 
تا جایی که محصوالت داخلی تولید می شود از 
واردات محصوالت مشابه خارجی جلوگیری 

خواهد شد.«

وی با بیان اینکه برخی از محصوالت تولید شده 
دارای مجوز نیز پیش خرید شده است، افزود: 
دستگاه  هزار   2 حدود  کنون  تا  مثال  »بعنوان 
به  عرضه  برای  مصنوعی(  )تنفس  ونتیالتور 

بیمارستان ها پیش خرید شده است.«
گرجی همچنین با بیان اینکه هرگاه به اصفهان سفر 
می کنیم با دستاورد جدیدی در بخش تجهیزات 
پزشکی روبرو می شویم، اظهار داشت: »باعث 
خرسندی است که شرکت های دانش بنیان و 
واحدهای فناور و تولیدی این استان دستگاه ها، 
کیت ها و ابزارهای مختلف در حوزه پزشکی 

تولید کرده و خودنمایی کاملی داشتند.«
پزشکی  علوم  دانشگاه  فناوری  توسعه  مدیر 
به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  نیز  اصفهان 

استقرار حدود ۴۰ شرکت دانش بنیان و واحد 
فناور در پارک فناوری سالمت اصفهان، گفت: 
»بیشتر فعالیت آنها در بخش تجهیزات پزشکی، 

آرایشی بهداشتی و دارویی است.«
»این شرکت ها حدود 12  افزود:  انوشه زرگر 
با  مقابله  و  پیشگیری  برای  فناورانه  دستاورد 
کرونا داشتند که میزان تولید آنها بسیار زیاد و 
فراتر از استان اصفهان بود و محصوالتی مانند 
مواد ضد عفونی کننده و ماسک سطح کشور 

را پوشش می دهد.« 
عضو هیات علمی دانشکده فناوری های نوین 
به  اشاره  با  اصفهان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
حمایت های مادی، مکان فیزیکی برای استقرار 
و تسهیالت قرض الحسنه برای این شرکت ها، 
اضافه کرد: »فرایند اخذ مجوز برای آنها بویژه 
در حوزه کرونا تسهیل شده و در مرحله نخست 
به آنها مجوز موقت داده می شود و سپس آنها 

باید برای مجوز دائمی اقدام کنند.«
ابوالحسن گرجی قائم مقام رییس سازمان غذا و 
دارو بهمراه مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت 
بهداشت روز دوشنبه از دستاوردهای فناورانه 
شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور پارک 

فناوری سالمت اصفهان بازدید کردند. 
پارک علم و فناوری سالمت اصفهان با هدف 
تبدیل ایده های نو به ثروت و ایجاد بستر مناسب 
برای نخبگان جوان از دی ماه سال 97 در دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان آغاز بکار کرد. 
به گزارش ایرنا حدود چهار ماه از شروع بیماری 
کووید 19 در ایران می گذرد و تا کنون بیش 
از 2۰۰ هزار در کشورمان به این بیماری مبتال 
شدند و بیش از 9 هزار نفر بر اثر ابتال به آن 

جان باختند.

مدیرگروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو 
تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور اعالم کرد: »به دنبال 
مداخالتی هستیم که تاثیرگذاری کرونا ویروس و مشکالتی را 
که برای امنیت غذایی مردم بوجود آورده است را به بتوانیم به 

حداقل برسانیم.«
به گزارش سپید، فاطمه محمدی نصرآبادی با بیان این مطلب گفت: 
»در حال حاضر تحقیقاتی درخصوص تاثیرگذاری کروناویروس 
بر روی امنیت غذا داریم که بسیاری از اطالعات خود را از طریق 
پرسشنامه آنالین انجام می دهیم و این روش محدودیت هایی را به 

دنبال دارد و شاید همه اقشار جامعه را پوشش ندهد.«
وی درباره فعالیت های این گروه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و 
صنایع غذایی کشورگفت: »وظیفه این گروه فراهم آوردن شواهد 
پژوهش محور جهت ارتقای غذا و تغذیه جامعه است و اینکه 
راه حل هایی را برای بهبود وضعیت تغذیه مردم ارائه دهد که 
مهمترین و بیشترین جنبه ای که این گروه بر روی آن کار کرده، 
امنیت غذا و تغذیه است.« مدیرگروه تحقیقات سیاستگذاری و 
برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی 

کشور گفت: »امنیت غذا و تغذیه به این مفهوم است که  شرایطی 
را در جامعه فراهم کنیم تا مردم در همه زمان ها بتوانند به غذای 
کافی و ریزمغذی های موردنیاز و زندگی سالم و فعال دسترسی 
داشته باشند. این در حالی است که بسیاری از کشورها بر روی 

این مسئله کار می کنند.« 
نصرآبادی ادامه داد: »یکی از مواردی که در سال های اخیر بر روی 
آن کار کردیم، تاثیر سیاست های مختلف دولت بر روی امنیت غذا و 
تغذیه مردم ایران بوده است که یکی از این سیاست ها که در کشور 
مشهور بوده، تبدیل سیاست یارانه کاالیی به یارانه نقدی است که 
متاسفانه این مورد در گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی 
غذا و تغذیه بر امنیت غذای مردم موثر نبوده و حتی در مواردی 

نا امنیت غذا را افزایش داده است.« 
وی اظهارکرد: »ما همچنان بر روی امنیت غذا و تغذیه و البته جنبه های 
دیگری همچون سیاست های ایمنی غذایی، سیاست های آموزش 
و پرورش برای وضعیت غذایی دانش آموزان و... که همکاران 

فعالیت دارند، در حال کار کردن هستیم.«
به گزارش وبدا مدیرگروه تحقیقات  سیاستگذاری و برنامه ریزی 

غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور 
درباره سند جامع امنیت غذا و تغذیه که در سال 91 نوشته شده 
و طی سال های اخیر این سند ارزشیابی شده است تا شاهد میزان 
موفقیت سند در بهبود تغذیه جامعه باشیم، گفت: »با توجه به 
تحریم های کشور در حال بررسی  بر روی امنیت غذایی هستیم 
که چه مداخله ای در خصوص امنیت غذا و تغذیه می توانیم انجام 

بدهیم تا دسترسی جامعه ما به غذای سالم و کافی باالتر برود.«

مدیرگروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور:
به دنبال حداقل رساندن مشکالت حاصل از کرونا بر امنیت غذایی هستیم
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سازمان جهانی بهداشت خبر داد

رکورد موارد روزانه ابتال به کووید-۱۹ در جهان
سازمان جهانی بهداشت )WHO( از ثبت رکورد 
باالی موارد روزانه ابتال به بیماری کووید-۱۹ 

در جهان خبر داد. 
سازمان جهانی  اعالم  بنابر  سپید  گزارش  به 
بهداشت بیش از ۱۸۳ هزار مورد جدید ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ در جهان طی یک روز 
همه گیری  آغاز  زمان  از  که  شده  شناسایی 
یک  طی  ابتال  رقم  بیشترین  بیماری،  این 

روز بوده است. 
اعالم کرد طی ۲۴  این سازمان روز یک شنبه 
ساعت گذشته ۱۸۳ هزار و ۲۰ مورد جدید ابتال 
به بیماری کووید-۱۹ گزارش شده که برزیل 
با ثبت ۵۴ هزار و ۷۷۱ مورد جدید طی یک 
روز در رتبه نخست قرار گرفته و ایاالت متحده 
آمریکا با ثبت ۳۶ هزار و ۶۱۷ مورد جدید در 

رتبه بعد قرار گرفت. همچنین بیش از ۱۵ هزار 
و ۴۰۰ مورد جدید ابتال به بیماری کووید-۱۹ 

طی یک روز در هند ثبت شده است. 
همچنین در روز یک شنبه ۴۷۴۳ مورد فوت بر 

اثر ابتال به بیماری کووید-۱۹ در جهان ثبت شده 
است. بیش از دو سوم از موارد جدید فوتی در 
قاره آمریکا گزارش شده که کانون همه گیری 

این بیماری به حساب می آید. 
طبق اعالم دانشگاه جانز هاپکینز، ایاالت متحده 
آمریکا با بیش از ۲. ۲ میلیون مورد ابتال در صدر 
فهرست جهانی مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ 
قرار دارد. همچنین بیشترین موارد فوت ناشی 
ثبت  کشور  این  در  جهان  در  بیماری  این  از 

شده است. 
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، افزایش موارد 
در حالی  در جهان  کووید-۱۹  بیماری  شیوع 
است که بسیاری از کشورها به منظور اصالح 
وضعیت اقتصادی به دنبال تسهیل محدودیت ها 

هستند.ایسنا

در  آلوده  از آب  ناشی  گوارشی  بیماری  شیوع یک 
دومین شهر بزرگ زیمبابوه تاکنون حدود ۱۰۰۰ نفر 

را مبتال کرده و جان ۹ نفر را نیز گرفته است. 
به گزارش سپید، مقامات محلی زیمبابوه روز یک شنبه 
در بیانیه ای اعالم کردند که یکی از دالیل احتمالی 
شیوع این بیماری در شهر »بوالوایو«ی این کشور، 
آلودگی آب به دلیل زیرساخت های فرسوده است. 

شیوع این بیماری در شرایطی صورت گرفته که مقامات 
زیمبابوه در حال مقابله با بیماری همه گیر کووید-۱۹ 
هستند. شهردار »بوالوایو« اعالم کرده یکی از مهم ترین 

چالش های آن ها تا به امروز در مقابله و رسیدگی به 
این شیوع، جدید کمبود کادر درمانی است زیرا کادر 
درمان در حال حاضر درگیر مقابله با بیماری همه گیر 
کووید-۱۹ هستند. این شهر تاکنون ۶۰ مورد ابتال به 
بیماری کووید-۱۹ ناشی از کروناویروس جدید را 
بهبودی و دو  تأیید کرده است که شامل ۴۸ مورد 

مورد فوتی است. 
»بوالوایو« که در ۳۶۰ کیلومتری جنوب غربی »َهراره«،  
پایتخت زیمبابوه قرار دارد با یکی از بدترین بحران های 
آب در سال های اخیر روبرو شده است، به طوری 
به  دسترسی  بدون  ماه ها  ساکنان شهر  از  برخی  که 
آب جاری زندگی می کنند. خشکسالی طوالنی باعث 
کاهش منابع آب در سدها و مخازن این شهر شده 
منابع غیرمجاز  از  تا  و ساکنان را وادار کرده است 

آب دریافت کنند. 
بنابرگزارش خبرگزاری شینهوا، مقامات محلی شهر 
»بوالوایو« تاکنون سه سد از شش سد شهر را از رده 
خارج کرده اند که منجر به رسیدن سطح سدهای این 

شهر به زیر ۳۰ درصد شده است.ایسنا

با افزایش رقم "R" در آلمان، 
نگرانی ها در مورد موج دوم 
کووید-۱۹  بیماری  شیوع 

بیشتر شده است. 
به گزارش سپید، گزارش ها 
 R حاکی از آن است که رقم
)میانگین تعداد افرادی که یک 
فرد آلوده به ویروس آن ها را 
مبتال می کند( در آلمان در مدت 
دو روز از ۱.۰۶به ۲.۸۸ رسیده که این تغییر وضعیت نگرانی ها در مورد موج 
دوم شیوع بیماری در این کشور را به همراه داشته است. موسسه تحقیقاتی 
رابرت ُکخ )RKI(، آژانس دولتی و موسسه تحقیقاتی دولت فدرال آلمان 
اعالم کرد: »عدد R در روز شنبه به رقم ۱.۷۹ و رقم ۲.۸۸ در روز گذشته 
رسیده است که بسیار باالتر از آمار الزم برای کنترل بیماری در بازه زمانی 
طوالنی است.« به گفته کارشناسان عدد ۲.۸۸ نشان می دهد هر ۱۰۰ فرد 
آلوده به کروناویروس به طور میانگین ۲۸۸ نفر دیگر را به این ویروس 
آلوده می کنند. برای مهار این ویروس الزم است رقم R به پایین تر از یک 
برسد.  به گزارش روزنامه ایندیپندنت، این موسسه شیوع بومی بیماری 

را به اماکنی نسبت داده که تعداد زیادی از افراد در آنجا تردد دارند.ایسنا

نگرانی  از موج دوم کووید۱۹ در آلمانشیوع یک بیماری گوارشی کشنده در زیمبابوه 

خبـر

شماره ۱۶۷۹ ۳ تیـر ۱۳۹۹

ایتالیا دستورالعمل جدید سازمان جهانی بهداشت )WHO( در 
رابطه با قرنطینه بیماران آلوده به کروناویروس را بررسی می کند. 
به گزارش سپید، وزارت بهداشت ایتالیا از مشاوران دولت درخواست 
کرد تا توصیه های جدید سازمان جهانی بهداشت مبنی بر اینکه 
بیماران آلوده به کروناویروس می توانند پیش از منفی شدن نتیجه 

آزمایش از قرنطینه خارج شوند، ارزیابی کنند. 
سازمان جهانی بهداشت هفته گذشته اعالم کرده بود بیمارانی 
که با عالئم بیماری ۱۰ روز متوالی را در قرنطینه سپری کرده اند 
در صورت نداشتن عالئم بیماری »حداقل برای مدت سه روز«، 
می توانند از قرنطینه خارج شوند. طبق دستورالعمل اصالح شده 
این سازمان، در افرادی که عالئم بیماری کووید-۱۹ پیشرفت نکند 

امکان خروج از قرنطینه در مدت ۱۰ روز پس از اولین آزمایش 
مثبت وجود دارد. پیش از این، سازمان جهانی بهداشت توصیه 

کرده بود پایان قرنطینه افراد آلوده به کروناویروس تنها پس از 
انجام دو بار آزمایش کرونا به فاصله ۲۴ ساعت و منفی بودن 
جواب آن ها امکانپذیر است. این تغییر دستورالعمل حائز اهمیت 
است چرا که بسیاری از کشورها هم اکنون با چگونگی مواجه 
با افرادی که به لحاظ تخصصی به این ویروس آلوده هستند اما 
خطر انتقال ویروس از آن ها به دیگران وجود ندارد، درگیر هستند.  
به گزارش مدیکال اکسپرس، سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد: 
»توصیه های مطرح شده به روز رسانی شده اند زیرا بیماران بهبود 
یافته کووید-۱۹ برای مدت چند هفته به ویروس آلوده هستند 
و این در حالیست که به رغم نتایج آزمایش، این افراد نمی توانند 

آلوده کننده باشند و بیماری را به افراد دیگر انتقال دهند.«ایسنا

ایتالیا توصیه جدید سازمان جهانی بهداشت در مورد قرنطینه بیماران کرونا را بررسی می کند
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رئیس مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تشریح کرد

رئیس مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی گفت: »پایان کرونا در ایران و 
جهان بستگی به فعالیت ویروس و تغییرات آن دارد.«

ویروس 5 گرمی کرونا چند ماهی است دنیا را 
فرا گرفته و مردم همه کشورهای دنیا روز وشب 
و خود را با اخبار مربوط به این ویروس آغاز و 
به پایان می رسانند. هر روز تعدادی از مردم در 
نقاط مختلف به این ویروس هزار چهره مبتال شده 

و تعدادی نیز جان خود را از دست می دهند. 
در کشورهای مختلف قوانین متعددی برای پیشگیری 
و جلوگیری از ابتالی افراد به کرونا وضع شده 
است و هر کشوری به فراخور وضعیت اجتماعی 
و فرهنگی خود، سعی در کنترل و مهار این بیماری 
دارد. در کشور ما  نیز حاال پس از گذشت 4 ماه 
از آغاز شیوع کرونا، روند اعمال محدودیت ها در 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی دچار تغییراتی 
شده است و کسب و کارها به حالت عادی خود 

بازگشته است. 
نکته مهم و قابل تأمل در این خصوص تغییر رفتار 
و کاهش حساسیت اقشار مختلف مردم نسبت به 
خط ابتال به ویروس کروناست؛ به شکلی که اکنون 
میزان رعایت نکات حفاظتی و پیشگیرانه در برابر 
ویروس کرونا در بین مردم به کمتر از 20 درصد 
و حتی در استان تهران به 11 درصد رسیده است و 
مردم نسبت به خطرات  این ویروس برای سالمت 
خود دچار بی تفاوتی شده و بخش زیادی از افراد 
جامعه پروتکل های بهداشتی و حفاظتی فردی و 
اجتماعی را رعایت نمی کنند. این عدم رعایت 
نکات پیشگیرانه و رعایت پروتکل های بهداشتی 
در صنوف و  مجامع مختلف  باعث ایجاد نگرانی 
در جامعه و ترس از آغاز پیک  مجدد کرونا در 
کشور دارد و مسئوالن حوزه سالمت نسبت به 
اعمال مدد محدودیت های در جامعه هشدار داده اند. 
برای آشنایی با آخرین وضعیت بیماری کرونا در 
کشور خبرگزاری فارس با حمید سوری، استاد 
اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
و رئیس مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از 
مصدومیت های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  

انجام داده است که باز نشر می شود. 

 در ابتدای گفت وگو از آخرین وضعیت کرونا 
در کشور بگویید؟ 

شرایط کامال معلوم است که در حال خراب شدن 
است. باالخره به نظر می آید سیاست کلی که اتخاذ 
شد مبنی بر این بود که بگذاریم مردم به طور طبیعی 
ایمن شوند و این نیازمند این است که قبول کنیم تا 
70 درصد جامعه مان مبتال به کرونا شوند. در این 70 
درصد با توجه به میزان مرگ و وخامت بیماری که 
ناشی از بستری است، متاسفانه تعداد زیادی آسیب 
می بینند. هرچه تماس ها بیشتر و تعامالت اجتماعی 
معمولی تر باشد، قطعا شانس انتشار ویروس نیز بیشتر 
می شود؛ یعنی وقتی میانگین مرگ ناشی از کرونا حدود 
یک درصد است؛ یعنی اگر صد نفر مبتال شوند، یک 
نفر از آنها جان خود را از دست می دهد. حاال اگر 
سرعت گسترش اپیدمی بیشتر شده و عده زیادی با 

یکدیگر تماس داشته و مبتال شوند به همان نسبت 
نیز میزان مرگ و میر افزایش پیدا می کند. بنابراین، 
خیلی اتفاق غیر انتظاری نیست. از ماه ها  قبل نیز 
عرض کردیم که شرایط، شرایطی نیست که بتوان به 
آن دلخوش کرد.  تفاوت کشور ما با کشورهایی که با 
یک پیک اپیدمی توانستند شرایط را به شرایط عادی 
برسانند این بود که ما قبل از اینکه بتوانیم فضایی 
را ایجاد کنیم که احتمال انتقال بیماری کمتر شود؛ 
یعنی قبل از اینکه میدان های بروز در واحد زمان به 
حداقل ممکن برسد یا به تعبیری اگر میزان مولد 
پایه ما به صفر نزدیک شود، سختگیری ها را کمتر 
کردیم و وقتی سختگیری را کمتر کردیم که هنوز 
آلودگی وجود داشت. اگر بخواهیم تحلیل درستی 
درباره کرونا داشته باشیم، ما به طور معمول اکنون 
باید جامعه را به سمتی ببریم که مِن آسیب پذیر یا 
افراد دارای بیماری قلبی و عروقی و باالی 60 سال 
که بیشتر در خطر مرگ قرار دارند اگر برای خرید و 
دریافت خدمات اجتماعی،  درمانی و روزمره زندگی  
به اجتماع می آیند، احتمال مواجه آن ها با افرادی که 
مبتال یا افرادی که مظنون هستند به حداقل ممکن 
برسد تا احتمال ابتال به بیماری و مرگ کمتر شود. البته 
اکنون این طور نیست. افراد محتمل افرادی هستند که 
هنوز عالئم بالینی ابتال ندارند اما می توانند دیگران را 
بیمار کنند؛ بنابراین اگر این افراد محتمل تعدادشان در 
زندگی روزمره بیشتر باشد، شانس گسترش اپیدمی نیز 
بیشتر می شود. این افراد محتمل اکنون چیزی حداقل 
بیش از 50 درصد افراد جامعه هستند. وقتی بیش از 
50 درصد افراد جامعه باشند؛ یعنی من  نوعی از هر 
دو نفری که در زندگی اجتماعی خودم با آنها مواجه 
می شوم یکی احتماال می تواند من را به ویروس کرونا 
مبتال کند؛ بنابراین آن یک نفر وقتی بتواند من را مبتال 
کند، من دیگر در فضای مصونی قرار نگرفته ام؛ در 
نتیجه به نظر بنده در حال حاضر شرایطی که داریم، 

شرایط رو به وخامت است. 
 این روزها در جامعه این موضوع مطرح است 

که با گرم شدن و گذر زمان ویروس کرونا دچار 
تغییراتی می شود، این موضوع چقدر از نظر علمی 

ثابت شده است؟ 
با توجه به اینکه ویروس کرونا تحملش نسبت به 
تغییرات دمایی نسبتا باالست، اصال نمی شود روی 
گرما و سرما حساب باز کرد؛ یعنی نمی توان گفت 
در تابستان  ویروس کمتر بیمار می کند و نیز نمی توان 
گفت پاییز که بیاید وضعیت وخیم تری داریم؛ چراکه  
ویروس کرونا خیلی تابع الگوهای فصلی نیست؛ 
بنابراین بیش از اینکه به شرایط طبیعی مربوط باشد 
به رفتارهای ما و سیاست هایی که برای عادی سازی 
شرایط است، مربوط است. مردم آنچه را که مشاهده 
می کنند محیط پیرامونی است و هر چقدر عادی تر 
جلوه کند رفتارها نیز کمتر محافظتی خواهد بود؛ یعنی 
می بینند اکثر کسانی که اطراف شان هستند ماسک 
نمی زنند؛ در نتیجه من نوعی هم ماسک یا دستکش 

استفاده نمی کنم. 
 علت بی تفاوتی مردم نسبت به خطر ابتال به 
کرونا و عدم رعایت نکات بهداشتی و پیشگیرانه 
در بخش زیادی از جامعه چیست؟ آیا می توان 
گفت که مردم در اثر تکرار زیاد موضوع کرونا 

بی تفاوت شده اند یا علل دیگری دارد؟  
می آمدند چون  اپیدمی ها  وقتی  گذشته  قرون  در 
نظام های اجتماعی مدون نبود و دانش پزشکی و 
بهداشتی بشر بسیار محدود بود، اپیدمی ها به شکل 
طبیعی می آمدند و به شکل طبیعی می رفتند؛ یعنی 
آنقدر افراد را آلوده کرده و می کشتند که به حدی 
برسد که خود بخود این اپیدمی خاموش شود. اما 
اکنون نظام ها و رفتارهای اجتماعی ما بسیار پیچیده تر 
شده و نمی شود الزاما مردم را مقصر دانست؛ مردم 
به شرایطی که برای آن ها تعریف می شود و مواجه 
هستند نگاه می کنند. ما به دلیل اینکه رخدادهای 
غیر متعارف خودمان را جستجو می کنیم، نگاهمان 
یک نگاه محددوتری نسبت به شرایط است. مثل 
تصادفات رانندگی که چون در جای جای کشور رخ 

می دهد مردم نسبت به این قضیه حساس نیستند که 
آیا این حادثه ممکن است جان آنها را هم بگیرد، اما 
اگر مثال یک هواپیما سقوط کند طبیعتا این باعث 
می شود حساسیت مردم خیلی بیشتر شود؛ چراکه 
رخداد حادثه مجتمع است  و هم در زمان و هم در 
مکان محدودتری است. بنابراین عادی سازی شرایط 
این تداعی ذهنی را ایجاد می کند که افراد فکر کنند 
مشکلی وجود ندارد.  این وظیفه سازمان هاو نهادها 
و تشکیالتی است که باید شرایط را به سمت و 
سویی ببرند که مردم را در جریان و متوجه  آسیب 
احتمالی که ممکن است بر آنها وارد کند قرار دهند. 
وقتی شما مجبور هستید برای امرار معاش روزانه و 
دریافت خدمات الزم از خانه خارج شوید، کار کنید 
و در تجمعات قرار گیرید طبعی است احتمال ابتال 
باال می رود؛ بنابراین وظیفه نهادهاست که فضایی را 
تدارک ببینند که این احتمال را به حداقل برساند. 
عادی سازی شرایط یعنی اینکه مردم هرکاری که 
می خواهید انجام دهید؛ بنابراین فقط با توصیه و 
خواهش نمی توان انتظار داشت تا اپیدمی کنترل شود. 
 شما به موضوع مهم بی اثر بودن صرف توصیه ها 
بدون در نظر گرفتن نیازهای مختلف مردم اشاره 
کردید، حاال به عنوان یک استاد اپیدیولوژی چه 
پیشنهادی برای ایجاد حساسیت مجدد در مردم 

نسبت به خطر کرونا دارید؟  
بنده پیشنهادم صریح است و مطمئن هستم که پاسخ 
هم خواهیم گرفت؛ این موضوع درست است که ما 
بر اساس گفته رئیس جمهور ما راه دومی نداریم و 
مجبوریم این شرایط را پیش گیریم؛ چراکه عوامل 
اقتصادی و عوامل دیگری نیز در جامعه وجود دارند 
که باید به آن توجه داشت اما اکنون تنها راهی که 
می تواند موثر باشد، محافظت های ویژه و سازماندهی 
شده از گروه های پر خطر و آسیب پذیر است؛ یعنی 
گروه های آسیب پذیر ما سالمند هستند و باید شرایط 

محافظتی برای آنها فراهم شود. 
ادامه در صفحه 10 

پایان »کرونا« چه زمانی است؟ 
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 ادامه از صفحه 9
مثل همان شرایطی که دولت برای توده مردم مدت 
یکی دو هفته اعمال کرد که از خانه بیرون نیایند، در 
قرنطینه باشند و کمک مالی کرد؛ یعنی خود قرنطینگی. 
افراد خودشان قرنطینه شده و آموزش داده شوند اما 
از طرف دیگر نهادها و سازمان های حمایتی مانند 
بهزیستی و خانه سالمت محالت سازماندهی شوند تا 
خدمات مورد نیاز این افراد را به آنها ارائه دهند تا این 
افراد مجبور نشوند در اجتماع حاضر شوند؛ چراکه 
این افراد عمده مرگ ها و بستری شده ها را به خود 
اختصاص می دهند؛ در نتیجه در صورت ایجاد این 
شرایط برای این افراد آمار بستری و مرگ در جامعه 
پایین می آید. این دو موضوع، مهم ترین شاخص هایی 
هستند که در اپیدمی های حاد و پیشرونده مثل کرونا 
مطرح هستند و تالش جهانی نیز این است تا بار این 
افراد را کاهش دهد؛ ولو اینکه مردم بیماری خفیفی 
بگیرند و مبتال شوند و ایمنی بگیرند، تا زمانی که ما 
هنوز واکسن کرونا را کشف نکردیم، خیلی چیز بدی 
نیست و ما چاره ای نداریم. اما مهم ترین نکته ای که در 
اپیدمی مطرح است، موارد مرگ ها و بستری هاست؛ 
چراکه اکنون کادر درمان ما عمال دچار فرسودگی 
شغلی و خستگی مزمن شده اند. به هر حال چهار ماه 
تمام شیفت های مستمر آن هم در شرایط نامناسب و 
غیر معمول، کادر درمانی ما را دچار فرسودگی کرده 
و این افراد نیاز به ریکاوری و ترمیم دارند. بنابراین، 
یکی از برکات این کار این خواهد بود که بار مراکز 
درمانی ما کم خواهد شد. مرگ و میر هم که پایین 
بیاید حیثیت ملی ما  در سطح جهانی تقویت می شود 
و یک موفقیت ارزنده خواهد بود اما این موضوع 
نیازمند سازماندهی و برنامه ریزی است و ما نقشه 
آن را نیز طراحی کردیم و  می توانیم آن را به سمع 

و نظر مسئوالن مرتبط هم برسانیم. 
 درباره نقشه و طرحی که در خصوص مدیریت 
کرونا در کشور دارید به صورت مصداقی توضیح 

دهید.
برای نمونه ما باید اولویت ها در مناطق مختلف را 
شناسایی کنیم؛ مثال در تهران اولویت ما چند منطقه 
خاص است. توزیع اپیدمی در همه 22 منطقه تهران 
یکسان نیست؛ یکسری مناطق است که بیشترین 
موارد ابتال در آن هاست که عمدتا در مناطق شرقی 
تهران هستند؛ در نتیجه یک اولویت، اولویت مکانی 
خواهد بود؛ یعنی در کدام مناطق بیشترین  انرژی، 
وقت و سازماندهی خود را متمرکز کنیم. اولویت 
دیگر این است که توزیع این گروه های آسیب پذیر 
در مناطق پرخطر چگونه هستند؛ ما حتی می دانیم 
بیماری های زمینه ای که مسبب  اپیدمی کرونا هستند 
در کدام مناطق هستند یا افراد دیابتی در کدام مناطق 
بیشتر هستند. سوم اینکه باید نیازهایی که باعث 
می شود افراد پر خطر فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت نکنند یا مجبور شوند از خود قرنطینگی 
خارج شوند را  مشخص کنیم؛ مثال می دانیم افراد 
دیابتی یکی از نیازهایشان این است قند و دارو را 
تامین کنند یا مبتالیان به فشار خون  مجبور هستند 
هر از چند گاهی فشار خون  خود بگیرند و داروی  
مورد نیاز را تامین کنند. اگر بتوانیم این خدمات 
را از طریق پزشکان خانواده و مراکز درمانی ارائه 
دهیم بهانه این افراد برای مراجعه به اجتماع کمتر  
خواهد شد؛ البته تعداد این افراد نیز خیلی زیاد 
نیستند. اولویت اول ما کمتر از 2 میلیون نفر در 
کشور هستند و اگر خدمات مربوط به این افراد  
فعاالنه انجام شده و خدمات داده شود، قطعا احتمال 

مواجه اینها با افراد ناقل کمتر می شود.  

 کدام مناطق در استان تهران وضعیت نامناسبی 
از نظر شیوع کرونا دارند؟ 

طبیعتا هر چقدر رعایت موارد محافظتی در هر نقطه ای 
کمتر باشد انتظار داریم شدت گسترش و افزایش 
مبتالیان به کرونا بیشتر باشد. مناطق شهرهای حاشیه ای 
شهر تهران یکی از پرخطرترین مناطق است؛ البته در 
اپیدمی ها وظیفه و حقی نداریم وحشت عمومی ایجاد 
کنیم؛ برای نمونه اگر بگوییم فالن شهری در استان 
تهران منطقه  خطرناک است، قبل از اینکه خودمان 
برنامه ریزی و آمادگی برای کنترل ایجاد کرده باشیم، 
این موضوع باعث ایجاد آشفتگی اجتماعی می شود 
که این به نفع مردم، جامعه و اپیدمی نیست و در 
مقابل نیز اگر ما اطمینان خاطر کاذب ایجاد کنیم 
و عادی سازی غیرمتعارف داشته باشیم، این شرایط 

ظلمی به جامعه است.
 در نتیجه این طور می توانیم تحلیل کنیم که 
این موضوع مانند شمشیر دو لبه ای است؛ حال 
چطور باید هم ترس و اضطراب و هم بی تفاوتی 

مردم را مهار کنیم؟ 
به نظر بنده باید این موضوع سازماندهی و برنامه ریزی 
شود؛ نه اینکه صرفا فقط از مردم فقط انتظار داشته 
باشیم که رعایت کنند؛ مردم باید در برنامه هایی کهه 
تدوین می شود مشارکت کنند اما اینکه انتظار داشته 
باشیم مردم خودشان برنامه ریزی و سازماندهی کنند، 
مثل این است که بگوییم از فردا هر کس برای دفع 
زباله کیسه زباله را خودش دفع کند. ممکن است این 
موضوع در یک سطح روستایی و کوچک عملیاتی 
بوده و انجام شود اما قطعا در یک شهر بزرگ با 
این تراکم جمعیت عمال غیرممکن خواهد بود؛ در 
نتیجه این موضوع نیاز به سازماندهی دارد؛ البته باید 
در سازماندهی مشارکت و ارتباط فعاالنه با جامعه 
را مورد توجه قرار داده و بعد از آن همزمان مردم را 
به مشارکت دعوت کنیم؛ یعنی یک تعامل فعاالنه بین 
سیاست گذاران، تصمیم گیران، مدیران، برنامه ریزان و 
سازمان های حمایتی به همراه مشارکت جمعی مردم 
وجود داشته باشد؛ چرا که هر کدام به تنهایی معنا 
ندارد. به عبارتی اگر دولت و سازمان های دولتی  خود 
برنامه ریزی کنند؛ بدون اینکه مردم را در آن مشارکت 
دهند، قطعا اثربخشی نخواهد داشت و مردم نیز به 
تنهایی بدون برنامه ریزی و سازماندهی و با توصیه 
و تبلیغات قطعا نمی توانیم کاری را از پیش ببریم. 
شانس ابتالی فردی که مبتال و خوب شده  از اینکه 

مجددا به این ویروس مبتال شود بسیار کم است، اما 
اگر ویروس تغییر ماهیت دهد معنای آن این است 
که ممکن است فردی که  به این ویروس مبتال شده 

دوباره نیز مبتال شود
 آیا می توان گفت استان تهران از نظر شیوع کرونا 

در شرایط مطلوبی قرار دارد؟ 
تغییرات استان تهران متنوع است؛ برخی روزها میزان 
ابتال باال رفته و برخی روزها پایین می آید اما روند، 
روند گسترش و افزایش مبتالیان است؛ ضمن اینکه 
ما اطالعات زیادی از افرادی که به شکل متوسط 
آلوده شده و در منزل مراقبت می شوند نداریم و 
دقیقا نمی دانیم آن ها چه تعداد هستند و آمارهایی 
که داریم، فقط مربوط به بستری شدگان و موارد 

فوت شده است. 
 آیا اکنون در ویروس کرونا تغییر و جهشی 
صورت گرفته یا این ویروس همان ویروس 4 

ماه پیش است؟ 
در ویروس کرونا مرتب جهش صورت می گیرد اما 
جهشی که به صورت جدی در روند اپیدمی وجود 
داشته باشد، ما چنین جهشی را نداشته ایم. اگر بحث 
ضعیف شدن ویروس بخواهد مطرح شود باید این 
ویروس چند نسل را مبتال بکند تا ضعیف شود و 
اکنون بسیار زود است تا درباره تغییر ماهیت و فعالیت 
ویروس کرونا صحبت کنیم؛ اکنون اصاًل این ویروس 

چنین شرایطی ندارد. 
 تحلیل شما درباره میزان شیوع کرونا در فصل 

تابستان، پاییز و زمستان چگونه است؟ 
قباًل نیز عرض کردم که ویروس در برابر تغییرات 
درجه حرارت خیلی حساس نیست و فصل تابستان 
نیز مانند همه فصل هاست وقتی ما سفرهایمان زیاد 
باشد و جاده ها انباشته از خودروها می شود، این 
موضوع قطعا باعث خواهد شد حتی شهرهایی که 
میزان آلودگی آنها کمتر است، میزان آلودگی آنها 
افزایش داشته باشد و افراد ویروس را به همراه خود 
جابه جا کنند و مردم این مناطق را در معرض خطر 

بیشتری قرار دهد. 
 در خبرها داشتیم که در پکن ویروس کرونا مجدداً 
بازگشته، آیا ما از تجارب موفق کشورهای دیگر 
دنیا در مهار و جلوگیری از کرونا استفاده کرده ایم؟ 
اوالً مشکل این اپیدمی بدون مشارکت جهانی حل 
شدنی نیست و مسأله ای محلی، کشوری و منطقه ای 
محسوب نمی شود و نیاز به همکاری جهانی دارد. 

طبعًا  دانشی که امروز ما راجع به اپیدمی کرونا داریم 
نسبت به 4 ماه پیش بسیار بیشتر شده است؛ به همین 
دلیل است که مدیریت بیماری برای ما بهتر شده و 
اکنون میزان کشندگی بیماری کرونا نسبت به روزهای 
اول بسیار کمتر شده است.  اکنون کادر درمانی ما بهتر 
می داند بیماری را مدیریت کنند؛ مراقبت ها بیشتر شده 
و افراد پرخطر بیشتر از خود محافظت می کنند، اما 
هنوز نیازمند آن هستیم که به این موضوع توجه جدی 
شود و طبیعتا یکسری از کشورها هستند که در این 
خصوص موفق تر بوده اند. نکته مهمی که باید به آن 
توجه کنیم، بحث مربوط به جابه جایی هاست؛ برای 
نمونه در کشورهای اروپایی که ویزای شینگن دارند 
و افراد آن جوامع خیلی نگران دریافت ویزا نیستند 
به مردم کشورهای مجاور خود اجازه نمی دهند تا 
به کشورشان بیایند. معنای این موضوع آن است که 
ما هم در سطح استان های خود نیز همین موضوع را 
داریم. بحث مرزهای کشورها همان معنایی را می دهد 
که ما الزم است در مرزهای استان ها و شهرهای خود 
رعایت کنیم. برای نمونه در دنیا اگر فالن کشوری 
وجود داشته باشد که تا حدی توانسته باشد اپیدمی 
را کنترل کند اگر مرزهای خود را باز بگذارد و مردم 
ترددهای عادی خود را داشته باشند قطعاً اپیدمی در 
کشورش رخ خواهد داد. اکنون در کشورهایی مانند 
چین همین طور است؛ درست است که مناطقی را 
کنترل کرده اند اما اپیدمی در سطح کشورشان وجود 
دارد و همین جابه جایی هایی که انجام شده باعث 
می شود اپیدمی شایع شده و مشکالتی ایجاد کند. 

 بعضی افراد که قصد مسافرت دارند معتقد هستند 
به دلیل اینکه به نقطه مشخصی می روند مسافرت شان 

بی خطر است، آیا این موضوع صحیح است؟ 
بحث فقط خود فرد نیست؛ چرا که بخش وسیعی 
از افراد که به مسافرت می روند می توانند به خاطر 
عدم رعایت دیگران به کرونا مبتال شوند؛ یعنی اگر 
در جامعه 10 درصد مردم رعایت مسائل پیشگیرانه 
را داشته باشند باز درصد باقیمانده می توانند باعث 

شیوع شوند.
 به نظر جنابعالی پایان کرونا در ایران و جهان 

چه زمانی خواهد بود؟ 
این موضوع اوال بستگی به فعالیت ویروس و تغییراتی 
که ممکن است داشته باشد، دارد؛ این در شرایطی 
است که همه این بحث های ما مربوط به شرایط عادی 
است؛ یعنی اگر زلزله ای رخ دهد یا اتفاق مضاعفی به 
وقوع بپیوندد، قطعا جوامع دچار دردسرهای جدی تری 
خواهند شد. این در شرایطی است هنوز ویروس تغییر 
ماهیت نداده و اگر بخواهد، مشکلی ایجاد می کند. 
ما هنوز امیدوار هستیم افرادی که مبتال شده یا بدون 

عالمت مصونیت پیدا کردند، فعال مبتال نشوند. 
 آیا از نظر علمی هنوز تأیید نشده است فردی 
که مبتال به کرونا شده و خوب می شود در مقابل 
این ویروس مصونیت پیدا کرده و دیگر به آن 

مبتال نمی شود؟ 
البته شانس ابتالی فردی که مبتال و خوب شده  از 
اینکه مجددا به این ویروس مبتال شود بسیار کم 
است، اما اگر ویروس تغییر ماهیت دهد معنای آن 
این است که ممکن است فردی که یک ماه پیش به 

این ویروس مبتال شده دوباره نیز مبتال شود. 
در  کرونا  ویروس  بودن  دست ساز  موضوع   
آزمایشگاه یا ساخته شدن ویروس در طبیعت به 

کجا رسیده است؟ 
هیچ مستندی که تأیید کند این ویروس دست ساز 
است وجود ندارد؛ البته یکسری مفروضات است اما 

هنوز مستنداتی در این خصوص نداریم.
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فرمانده عملیات ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران خبر داد

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالن شهر تهران 
ضمن بیان اینکه کرونا در تهران طی دو هفته اخیر 
با شیبی مالیم رو به افزایش بوده است، در زمینه 
تصمیم گیری ها درباره وضعیت کار ادارات در تهران، 
نحوه پذیرش کرونایی ها در بیمارستان، افزایش مراکز 
مراقبت سالمت 16 ساعته و ۲۴ ساعته در سطح 

تهران و... توضیح داد. 
به گزارش سپید، علیرضا زالی در حاشیه نشست 
ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با 
اشاره به مباحث مطرح شده در این نشست گفت: 
»در جلسه ای که با حضور روسای دانشگاه های علوم 
پزشکی و سایر دستگاه های ذیربط در استان تهران 
قرار شد شیوه نامه و پروتکلی در زمینه پذیرش بیماران 
کرونایی در تهران طراحی شود که این موضوع تا 
۴۸ ساعت آینده از سوی معاونان درمان سه دانشگاه 
علوم پزشکی مستقر در تهران تدوین و بعد از جلب 
نظر کارشناسی سایر همکاران به عنوان مصوبه ستاد 

ابالغ می شود.«
وی افزود: »تمایل داریم که تمام بیمارستان های جنرال 
و عمومی که توان علمی و درمانی باالتری دارند، 
کماکان بتوانند در زمینه ارائه خدمات به بیماران 
کرونایی مشارکت فعال داشته باشند، به خصوص 
بیمارستان های دانشگاهی که در این زمینه در دوران 
اخیر نقش بسیار سازنده ای را داشته اند البته درباره 
بیمارستان های تک تخصصی و بیمارستان هایی که 
قبال در زمینه کرونا فعالیت کمتری داشتند، قرار شد 
بعد از اینکه اقدامات اولیه به صورت پذیرش ابتدایی 
انجام شد، در تناسب با وضعیت بیمار و عالئم او 
و میزانی که نیازمند خدمات تخصصی پیچیده تر 
است، ادامه درمانش یا در همان بیمارستان ابتدایی 
انجام شود و یا به مراکز تخصصی تر از طریق ستاد 

هدایت بیمارستان ارجاع شود.«
زالی ادامه داد: »در عین حال قرار شد تا شیوه نامه های 
مصادیق بستری در بیمارستان ها مورد بازنگری قرار 
گیرد زیرا شاهد بودیم تعدادی از بیماران که شرایط 
ترخیص زودتر و ماندن در منزل را دارند و یا به 
دالیلی مانند اضطراب خانواده می توان ادامه درمانشان 
را حتی بدون خدمات بستری بیمارستانی انجام دهیم. 
بر همین اساس با رعایت شیوه نامه هایی بخشی از 
پذیرش بیمارستانی را کاهش می دهیم زیرا برخی از 
این بیماران که عالئم خفیف دارند، می توانند خدمات 
درمانی در منازل دریافت کنند که در این صورت احتمال 
آلوده شدن در محیط بیمارستانی هم کاهش می یابد.«

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالن شهر تهران، 
گفت: »با حضور معاون بهداشتی دانشگاه های علوم 
پزشکی مقرر شد که بر تعداد مراکز مراقبت سالمت 
16 ساعته و ۲۴ ساعته در سطح تهران، افزوده شود 
و با مراجعه افراد با عالئم خفیف تر به این مراکز 
بهداشتی بار بیمارستانی را به حداقل برسانیم زیرا 
یکی از راه های کاهش بار بیمارستانی استفاده از 
ظرفیت حوزه مراقبت سالمت بهداشتی است که 
قرار شد با کمک هایی که در زمینه نیروی انسانی و 
بودجه در این حوزه انجام می شود، مراکز بهداشتی 
در تهران فعال تر شوند و بار بیمارستانی را کمتر کنند.«
زالی افزود: »به نظر می رسد با توجه به شرایطی که 

داریم مجددا باید تاکید کنیم که کماکان مجموعه 
درمانی استان تهران در آماده باش کامل به سر خواهد 

برد و آمادگی کامل دارد.«
وی تاکید کرد: »با توجه به تغییراتی که در سیر 
پذیرش بیمارستانی در طول سه هفته اخیر در انتهای 
خرداد ماه داشتیم، تصمیم گرفتیم که با کسب نظر از 
حوزه وزارت بهداشت، در مجموع پروتکل های مان 
را در زمینه پذیرش بیمارستانی بیماران کرونایی مورد 
بازنگری قرار دهیم و بتوانیم ظرفیت سازی بیشتری 
در حوزه تخت های بیمارستانی انجام دهیم. تاکنون 
موردی نبوده که پذیرش نشود و اگر هم بوده سعی شده 
از طریق ستاد هدایت بیمار در دانشگاه تعیین تکلیف 
شده است البته در بسیاری از موارد نیازمند بازنگری 
در شیوه نامه بستری هستیم زیرا می توان بیماران با 

عالئم خفیف را بستری نکرد و به منزل فرستاد.« 
زالی با اشاره به بازگشایی سینماها و مکان های فرهنگی 
گفت: »مهمترین نقطه آسیب پذیر ما در کالنشهرها، در 
زمینه گسترش بیماری های عفونی از جمله کرونا که 
یک بیماری با سرایت پذیری باالست و سطوح هم 
می توانند در این بیماری به  عنوان یک عامل انتقالی 
عمل کنند، این است که هرگونه تجمع می تواند 
منجر به افزایش بار بیماری ها شود زیرا متاسفانه در 
این نوع بیماری ها افرادی را داریم که ظاهرا سالم 
هستند اما می توانند حامل ویروس باشند و طبیعتا 
تست هایی مانند تب سنجی در مبادی ورود تجمعات 
هم ضرورتا کمک کننده نیست. بر همین اساس 
هم در زمینه سینماها و هم فعالیت های فرهنگی 
معتقدیم که اوال پروتکل های بهداشتی باید به صورت 
دقیق و نظارت پذیر اجرا شوند زیرا گاهی اوقات با 
بازگشایی هایی مواجه شدیم که در ابتدا به صورت 
متعهدانه پروتکل ها را اجرا کردند اما در طول مسیر 

به دالیل مختلف تعهدات اولیه را ندارند.«
زالی ادامه داد: »بر همین اساس بارها اعالم کرده ایم 
که سطح رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند 
در شهر تهران به 11 درصد تقلیل پیدا کرده است 

بنابراین باید توجه کنیم. طبیعتا مردم هم در مواردی 
که ضرورتی ندارد، در یک محیط اجتماعی حضور 
پیدا نکنند زیرا هنوز شرایط در تهران برای برگزاری 
بسیاری از تجمعات از ایمنی کافی برخوردار نیست. 
توصیه عمومی ما به مردم این است که کماکان از 

حضور در اجتماعات غیرضروری بپرهیزند.«
وی تاکید کرد: »به طور کلی هرگونه تجمع انسانی 
می تواند منجر به افزایش بار بیماری شود به ویژه در 

فضای مسقف و بدون رعایت پروتکل ها.«
وی افزود: »این بیماری در ۸۰ درصد افراد بی عالمت 
است اما می توانند ویروس را منتقل کنند بنابراین 
توصیه ما به شهروندان تهرانی این است که همچنان از 
تجمعات غیر ضروری اجتناب کنند زیرا این بیماری 
هنوز در تهران به عنوان یک بیماری خطرناک تلقی 
می شود و درمان و واکسن قطعی ندارد. از طرفی به 
نظر ما هنوز هم بخش زیادی از مردم تهران در معرض 
کرونا نبودند بنابراین کانون های بالقوه با پتانسیل برای 
آلودگی تلقی می شوند بنابراین حضور در اجتماعات 
غیر ضروری توصیه نمی شود.« زالی گفت: »حتی 
دیدیم که در سایر استان هایی که درگیر هستند، 
تجمعات انسانی مانند عروسی و عزاداری ها منجر 
به افزایش قابل توجه بیماری شد و حتی یک استان 
سفید را به یک استان قرمز بدل کرد بنابراین جز به 
ضرورت از حضور در تجمعات و فضاهای بویژه 
مسقف خودداری کنند و باید توجه کرد که حضور 
بیش از 1۵ دقیقه در یک فضای مسقف شانس 
ابتال را به صورت تصاعدی افزایش می دهد. اگر 
هم فضاهای فرهنگی باز می شوند شیوه نامه ها را 

به صورت سختگیرانه تر باید اجرا کنند.«

وضعیت فعالیت ادارات استان تهران
زالی درباره وضعیت ساعت کار کارمندان ادارات نیز 
گفت: »در این حوزه استان تهران هم مانند سایر استان ها 
از مصوبات ستاد ملی کرونا تبعیت می کند. در تهران 
با استاندار تهران، 16 گروه پرخطر را شناسایی کردیم 

و بخشنامه ای هم ابالغ شده تا کماکان آن گروه های 
16 گانه پر خطر که می توانند منجر به افزایش بار بستری 
و یا مرگ و میر در استان تهران شوند، کماکان تسهیالتی 
در حوزه دورکاری یا مرخصی استعالجی مورد استفاده 
قرار دهند که در این زمینه بحث سن و بیماری های 
زمینه ای مطرح است.« وی ادامه داد: »در تالشیم که 
با دستگاه های اجرایی استان به جمع بندی برسیم 
که با کمک گروه های پزشکی معتمد استان نظارت 
بیشتری در زمینه کاهش حضور فیزیکی گروه های 
آسیب پذیر داشته باشیم. قرار است تا انتهای هفته 
آینده بررسی دقیقی از وضعیت ادارات استان داشته 

باشیم و گزارشی را به ستاد ملی ارائه دهیم.«
زالی درباره وضعیت بیماری کووید-19 در تهران 
گفت: »در تهران طی دو هفته اخیر بیماری کووید-19 
با یک شیب مالیمی رو به افزایش است البته تقریبا 
تعداد موارد جدیدمان که در ۴۸ ساعت اخیر بستری 
به  نسبت  را  دو درصد رشد  تا  بین 1.۵  شدند، 
روزهای گذشته نشان می دهد، اما در زمینه تعداد 
فوتی و بیماران ترخیصی در ۴۸ ساعت گذشته 

تفاوت چشمگیر آماری نداشتیم.« 
وی تاکید کرد: »اکنون برای قضاوت زود است 
و باید زمان بگذرد. در عین حال ما در تهران از 
روزهای آغازین اسفند ماه تاکنون، با یک حالت فراز 
و فرود و یک حالت سینوسی مواجه بودیم به طوری 
که گاهی اوقات آمار در تهران افزایش یافته است و 
دوباره کاهش می یابد. ممکن است بخشی از روند 
افزایشی مربوط به سفرهایی باشد که در خرداد ماه 
که یک ماه پر تعطیلی بود، انجام  شد. بار این سفرها 
را در میزان  مراجعین بیمارستان ها به طور محسوس 
می بینیم. در برخی روزهایی که بازگشت مسافرین را 
داشتیم، به شدت در آمار بیمارستانی انعکاس داشته 
است. علت دیگر هم  تقلیل فاصله گذاری اجتماعی 
است که رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در 

تهران به کمتر از 11 درصد رسیده است.«
ادامه در صفحه 12 

روند افزایشی کووید-۱۹ در تهران با شیبی مالیم
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 ادامه از صفحه 11 
به گزارش ایسنا، زالی در پایان گفت: »در تهران باید 
در زمینه استفاده از ماسک با جدیت بیشتری وارد 
عمل شویم. اگر نتوانیم ماسک را در تهران اجباری 
کنیم ممکن است با امواج بعدی بیماری مواجه شویم. 
به هر حال با توجه به شرایطی که در تهران وجود 
دارد و  جمعیت قابل توجهی که متراکم است که 
ترددهای فرا کنی را دارند و ممکن است امکان ابتال 
به دلیل تردد افزایش یابد، بنابراین استفاده از ماسک 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است. اگر ماسک استفاده 
کنند، ممکن است در زمانی متعارف میزان آلودگی 
به کمتر از ۵۰ درصد تقلیل یابد. در غیر این صورت 
میزان سرایت پذیری می تواند تا 9۰ درصد افزایش یابد. 
بنابراین به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی اعالم 
کرده که اجباری کردن استفاده از ماسک در فضای 
عمومی می تواند میزان ابتال را به طور چشمگیری 

کاهش دهد.«

همه با هم علیه کرونا در تهران
رییس مرکز هماهنگی ستاد مقابله با بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران هم با اشاره به حضور تمام قد 
دستگاه های اجرایی مختلف اعم از سیاسی، اجتماعی، 
نظامی و امنیتی در میدان مبارزه با همه گیری کرونا، 
هم افزایی بین بخشی را از عوامل مهم افزایش بهرو 
وری در ستاد دانست.  به گزارش سپید، اسماعیل 
توحیدلو با اشاره به اهمیت و لزوم ایجاد همکاری های 
بین بخشی برای مقابله با کرونا در استان تهران گفت: 
»از آغاز فعالیت ستاد از اوایل اسفندماه سال گذشته، 
انبوهی از مشکالت پیش رو بود؛ مشکالتی که به 
نحوی حل کردن آن ها در گرو قدم به میدان گذاشتن 
ارگان های مختلف از جمله نیروی انتظامی، شهرداری، 
سپاه پاسداران، ارتش، قوه قضاییه، نهادهای عمومی 
غیردولتی و دانشگاه های دیگر علوم پزشکی استان 
تهران بود.« وی در ادامه اظهارکرد: »در همین راستا در 
ستاد مقابله با بیماری کرونا کالنشهر تهران، معاونتی 
با عنوان معاونت هماهنگ کننده یا مرکز هماهنگی 
شکل گرفت. حوزه مسئولیتی این معاونت، ایجاد 
هماهنگی بین دستگاه های مختلف اجرایی اعم از 
سیاسی، اجتماعی، نظامی و امنیتی در راستای اهداف 

ستاد و تقویت مجموعه تعیین شد.«
تمامی  از  معاونت  این  »با تالش های  افزود:  وی 
دستگاه هایی که می توانستند در این مسیر کمک کننده 
باشند، دعوت به همکاری شد و به دنبال آن رییس یا 

فرمانده ای از هر ارگان، اعضای شورای فرماندهی ستاد 
مقابله با بیماری کرونا را تشکیل دادند.«

توحیدلو با بیان اینکه از همان ابتدا نقش برخی از نهادها 
در این میان بسیار پررنگ بود، گفت: »یکی از این 
نهادها سپاه پاسداران با محوریت قرارگاه ثاراهلل، سپاه 
حضرت محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ و سپاه 
حضرت سیدالشهدا )ع( استان تهران است که عالوه 
بر کمک ها و همراهی های معنوی، در امور اجرایی نیز 
بسیار ثابت قدم در مدار ارائه خدمت حضور داشتند.« 
وی تصریح کرد: »ابتدای اسفندماه به دستور سردار 
سالمی - فرمانده کل سپاه پاسداران - در کمتر از 
یک هفته، ۲3 نقاهتگاه مجهز در سطح شهر تهران، 
همراه با نیروی انسانی مجرب همچنین حدود 1۰۰ 
تن مواد غذایی همچون گوشت، مرغ، برنج و تن 
ماهی اهدا شد که این اقالم در اختیار بیماران و کادر 
درمان قرار گرفت.« رییس مرکز هماهنگی ستاد مقابله با 
بیماری کرونا در کالنشهر تهران افزود: »از جمله دیگر 
کمک های سپاه پاسداران از ابتدای اپیدمی ضدعفونی 
 ،BRT کردن تمام معابر شهر از جمله ایستگاه های
مترو و آسایشگاه های جانبازان و سالمندان با کمک 
بسیج، اسکان معتادین متجاهر به صورت رایگان و 
پیگیری به منظور کفن و دفن شرعی کرونایی است.«
به گفته توحیدلو با هماهنگی معاونت عملیات قرارگاه 
ثاراهلل، به طور مستمر بالگرد در اختیار فرمانده ستاد 
مقابله با بیماری کرونا در تهران قرار می گرفت تا 
ایام قبل از عید نوروز ترافیک شهری را بسنجد و 
وضعیت مبادی ورودی و خروجی شهر را بررسی 
و ارزیابی کند. رییس مرکز هماهنگی ستاد مقابله با 
بیماری کرونا در کالنشهر تهران افزود: »کمک به 
اجرای طرح غربالگری در شهر تهران با مشارکت 
وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات، به کارگیری 
بیش از ۲۰۰۰ نیروی بسیجی داوطلب، شناسایی افراد 
آسیب دیده اقتصادی و واگذاری بسته های حمایتی به 
آن ها همچنین برنامه ریزی و تولید محتوای آموزشی 
به منظور ارائه آموزش عمومی در فضای مجازی 

بخشی از کمک های سپاه است.«
وی در ادامه گفت: »شناسایی و توقیف اتباع بیگانه که 
با هدف جمع آوری و خرید اقالم بهداشتی به منظور 
ضربه زدن به نظام سالمت کشور و خروج آن ها از 
مبادی غیررسمی به کشورهای بیگانه و برخورد با 
اخاللگران که در فضای مجازی مشغول انتشار اخبار 
کذب با محتوای عدم کارایی سیاست های نظام و در 
نهایت تشویش اذهان عمومی در جهت عدم کارایی 

کادر بهداشت و درمان کشور مشغول به فعالیت بودند، 
از اقدامات بی بدیل سازمان اطالعات سپاه پاسداران 
با محوریت سازمان اطالعات سپاه تهران بزرگ بوده 
است.« توحیدلو با اشاره به اینکه بنیاد مستضعفان نیز 
در این مسیر ستاد را تنها نگذاشت، ادامه داد: »در 
نظر گرفتن محل اقامت در هتل های کوثر، انقالب و 
مرکز باران برای پزشکان و پیراپزشکانی که در خط 
مقدم مبارزه با کووید-19 بودند، یکی از بزرگترین 
کمک های این بنیاد محسوب می شود همچنین حمل 

و نقل کادر درمان را هم برعهده داشت.«
رییس مرکز هماهنگی ستاد مقابله با بیماری کرونا 
در کالنشهر تهران، از در اختیار گذاشتن ۲۴ دستگاه 
آمبوالنس، ۸ دستگاه به دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، ۸ دستگاه به دانشگاه علوم پزشکی ایران و ۸ 
دستگاه به دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: 
»این آمبوالنس ها همچنان در حال سرویس دهی به 
بیماران کرونایی هستند.« وی ادامه داد: »نیم چاشت های 
روزانه کیک و نوشیدنی نیز توسط بنیاد مستضعفان به 
وفور در اختیار بیمارستان ها قرار گرفت و همچنان این 
اقالم در انبارهای مراکز به کفایت موجود است. این بنیاد 
وعده ناهار تمامی بیمارستان ها را نیز تامین می کرد.«
به گفته توحیدلو اهدای 1۰ هزار ماسک و ۲۰۰۰ 
لباس حفاظت فردی به صورت هفتگی از جمله دیگر 

اقدامات بنیاد مستضعفان است.
وی در خصوص اقدامات ارتش گفت: »این دستگاه 
نظامی نیز بیمارستان های هاجر، خانواده، گلستان و 
بعثت را در اختیار بیماران کرونایی گذاشت و مرکز 
مصلی تهران را به عنوان مرکز نقاهتگاهی تجهیز کرد.«
توحیدلو با اشاره به نقش پررنگ فرماندهی انتظامی 
تهران بزرگ با محوریت پلیس امنیت اقتصادی فاتب 
در کشف و ضبط اقالمی که در انبارها احتکار شده 
بود، اظهارکرد: »بر همین اساس تمام نیروهای تمام 
وقت در اختیار ستاد مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران قرار داشتند و هم اکنون نیز آماده خدمت رسانی 
هستند و در به کارگیری ماشین آالت سنگین یگان 
ویژه فاتب در امرضدعفونی کردن معابر شهری به 
ویژه خیابان های اصلی، در جهت ایجاد آرامش روانی 
برای مردم بسیار کمک کننده بود همچنین عملکرد 
پلیس در روز طبیعت در کنترل رفت و آمد بوستان ها، 
فضاهای سبز و تفرجگاه ها و کنترل مبادی ورودی و 

خروجی شهر بی نظیر بود.«
وی ادامه داد: »وزارت اطالعات با محوریت سازمان 
اطالعات استان تهران با ارائه گزارش در حوزه اشراف 

اطالعاتی، اقدام، پیشگیری و صیانت و در حوزه 
هماهنگی و هم افزایی، بسیار کارآمد و پشتیبان ستاد 
بود. به عبارت ساده تر سازمان اطالعات استان تهران به 
نوعی مرکز فرماندهی اتاق فکر ستاد محسوب می شود 
و تقریبا تمام تصمیم گیری ها با نظر و مشارکت این 
سازمان بی بدیل لحاظ می شود.« وی تصریح کرد: 
»دستگاه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور برای 
اولین بار با دستور رییس محترم قوه قضاییه در قالب 
دستگاهی اجرایی در کنار ستاد حضور پیدا کرد و 
بازرس کل محترم استان تهران به نیابت از رییس محترم 
سازمان بازرسی کل کشور در کلیه جلسات تصمیم 
گیری حضور پگیر، مستمر و مفید داشت.«رییس مرکز 
هماهنگی ستاد مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر 
تهران، تصریح کرد: »در اختیار گذاشتن اعتبارات 
مالیات بر ارزش افزوده ای که در فرمانداری ها وجود 
داشت، با همکاری بی بدیل استاندار تهران یکی از 
بزرگترین کمک های سازمان بازرسی در تامین منابع 
مالی محسوب می شود که بسیاری از تجهیزات پزشکی 
نیز از محل همین کمک ها خریداری شد البته این 

اقدامات همچنان صورت می گیرد.«
توحیدلو با بیان اینکه نیروهای شهرداری حقیقتا 
مجاهدانه و بی ادعا خدمت رسانی کردند، اظهارکرد: 
»در روزهای ابتدایی بزرگترین فشار روی  مدیر عامل و 
کارکنان سازمان بهشت زهرا بود چراکه روزانه متوفیان 
بر اثر کرونا به آرامستان منتقل می شدند و غسل دادن 
این متوفیان دارای شیوه نامه خاصی بود که شهرداری 
توانست به نحو مطلوب این چالش را مدیریت کند.« 
وی با اشاره به فعالیت مستمر مترو در روزهای 
اوج بیماری، علی رغم تعطیلی این ناوگان حمل و 
نقل عمومی در بسیاری از کشورهای دنیا، تصریح 
کرد: »روزانه چندین نوبت متروی تهران ضدعفونی 
می شد.« به گفته رییس مرکز هماهنگی ستاد مقابله 
با بیماری کرونا در کالنشهر تهران، به طور کلی در 
خصوص همراهی های شهرداری می توان به مدیریت 
ضدعفونی و جابجایی مسافران در ناوگان حمل و 
نقل عمومی و جمع آوری پسماندهای بیمارستانی 
که شیوه نامه ای بسیار حساس و در عین حال هزینه 

بر برای شهرداری داشت، اشاره کرد.
توحیدلو نقش دادگستری استان تهران به ویژه معاون 
نیز در تسریع  قضایی استان و دادستان تهران را 
فرآیندهای قضایی بسیار مهم دانست و اظهارکرد: 
»در مواقعی که در ستاد برای اجرای دستورالعملی نیاز 
به دستور قضایی وجود داشت، به همکاری بی نظیر 
دادستانی تهران این امکان در کمتر از یک ساعت 
فراهم می شد و دستور قضایی مربوطه در اختیار 
ستاد قرار می گرفت و در امر مدیریت و نظارت بر 
زندانیان به مرخصی رفته در این ایام بسیار دقیق و 
با حساسیت خاص موضوع را پیگیری می کردند.«

وی با اشاره به پشتیبانی همه جانبه وزیر بهداشت از 
ستاد مقابله با بیماری کرونا در کالنشهر تهران، ادامه 
داد: »راهنمایی های  وزیر بهداشت از ابتدا تا کنون در 
تصمیم سازی های متقن ستاد موثر بوده است و بی شک 
بدون این همراهی و به اشتراک گذاشتن تجربیات، 
مدیریت شرایط بسیار سخت و حتی ناممکن می شد.«
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، توحیدلو در پایان نقش دستگاه های اجرایی را 
در بهره وری ستاد کرونا، مشهود و چشمگیر دانست 
و گفت: »کمتر ستادی با این حجم از مقامات بلندپایه 
می تواند اینگونه یک دل و یک صدا مشکالت را 
کنترل کند. این هم افزایی دستگاه های اجرایی در 
تهران باید به عنوان نمونه برای حل مسائل در سایر 

استان ها الگو قرار گیرد.«



معاون بهداشت وزارت بهداشت در دیدار معاون سالمت وزارت صحت عامه افغانستان عنوان کرد

معاون بهداشت وزارت بهداشت با تاکید بر استفاده از 
ماسک در تمامی گروه های سنی، بیان کرد: »استفاده از 
دستکش هیچ ضرورتی ندارد، حتی در برخی مواقع، 
دستکش منجر به انتشار بیشتر ویروس می شود.«

به گزارش سپید، علیرضا رییسی در دیدار وحیداله 
مجروح و انعقاد تفاهمنامه مشترک بین دو کشور در 
زمینه همکاری های حوزه بهداشت، ضمن تشریح 
اقدامات جمهوری اسالمی ایران در راستای مقابله با 
کرونا، با بیان اینکه کشور افغانستان، کشور دوست و 
برادر ایران است، گفت: »ایران و افغانستان با یکدیگر 
ارتباطات و مراودات دیرینه ای دارند، بسیاری از 
شهروندان افغانستانی که در ایران زندگی می کنند، 
دیگر جزو شهروندان ایرانی شده اند و این ارتباطات 
دیرینه باعث ثبات و قدرت در منطقه نیز می شود.«
وی افزود: »در حوزه سالمت نیز از دیرباز بین دو 
کشور ارتباطات خوبی وجود داشته است، همانطور 
که در گذشته بیماری هایی مانند ماالریا با همکاری دو 
کشور به خوبی مهار شد، در راستای کنترل بسیاری 
از بیماری های دیگر همچون کرونا نیز می توان روی 

این ارتباط و همکاری موثر، حساب کرد.«
رئیسی خاطرنشان کرد: »تاکنون تفاهمنامه های زیادی 
در حوزه سالمت بین دو کشور شکل گرفته، اما 
می توان گفت، برنامه های مشترک بین دو کشور به 
طور جدی دنبال نشده است. بنابراین نیاز است 
که مجددا برنامه ریزی شده و به نقاط ضعف و 

قوت پرداخته شود.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت بیان کرد: »کرونا، 
مبحث بسیار جدی است و تمام دنیا را درگیر 
کرده است. بعداز کرونا، دنیا شکل تازه ای به خود 
خواهد گرفت. کشورهایی که پیشرفته تر بودند و 
مدعی سیستم سالمت و پیشگیری بهتری بودند، 
در این مقوله نتوانستند اقدام موثری انجام دهند. 

بیماری کرونا، تنها بیماری بود که باعث شد تمام 
کشورها، نقطه سرخط آغاز کنند. برای مقابله با 
این ویروس، دانش و همت و اراده، ابزار اصلی 

کشورهاست، نه قدرت و ثروت.«
 

ارائه گزارشی از روند کنترل و مدیریت 
کووید 19 در ایران

رییسی ضمن ارائه گزارشی از روند کنترل و مدیریت 
کووید 19 در ایران، تصریح کرد: »بدو شیوع کرونا 
در قم، حوزه درمان با قدرت وارد عمل شده و 
بیمارستان هایی برای درمان بیماران کرونا اختصاص 
داده شد و بعداز اینکه ازدحام بیمارستان ها کنترل 
شد، اقدامات حوزه بهداشت و پیشگیری را آغاز 
کردیم. درخشان ترین کاری که انجام دادیم، دو 
مرحله غربالگری بود، در مرحله اول 7۸ میلیون نفر 
به صورت الکترونیک و آموزش مشاوره، غربالگری 
شدند. در این راستا، خطوط اینترنتی تلفنی ۴۰3۰ 
و سایت salamat. gov. ir راه اندازی شد و افراد 
براساس چک لیست های استاندارد شناسایی شدند. 
چنانچه افراد عالئمی داشتند، توسط بهورزها و 
مراقبین سالمت، به پزشک ارجاع داده می شدند. 
از 7۸ میلیون نفری که غربالگری شدند، حدود یک 
میلیون نفر حداقل یکی از عالئم کرونا را داشتند. در 
این سیستم، بیش از 7۰۰ هزار ویزیت هم توسط 

پزشکان انجام شد.«
 وی ادامه داد: »در این راستا، مراکز 16 ساعته نیز 
راه اندازی شد و مراقبین سالمت و پزشکان در آنها 

ویزیت و درمان شدند.«
 معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: »از 7۰۰ 
هزار ویزیت، 9 هزار نفر به بیمارستان ارجاع داده 
شدند. غربالگری باعث شد از جمعیت حدود ۸۰ 
میلیون نفری ایران، 9 هزار نفری که به بستری 

نیاز داشتند، ارجاع داده شوند و از این تعداد نیز 
بیش از 6۰ درصد، بستری شدند. یعنی تاحدودی 

غربالگری ها موثر واقع شده است.« 
اینکه مادران باردار در مرحله اول  بیان  با   وی 
غربالگری شدند، گفت: »در مرحله دوم غربالگری، 
گروه های آسیب پذیر مانند، سالمندان باالی 6۰ سال، 
غربالگری شدند، حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر 
باالی 6۰ سال غربالگری شدند. همچنین، ۴7۰ هزار 
نفر از افرادی که دچار بیماری زمینه ای بودند نیز 
غربالگری شدند. ما در این راستا، مرحله دیگری نیز 
اضافه کردیم که گام سوم محسوب می شود و بحث 
راه اندازی تست های سرپایی است. در این زمینه 
افرادی که مشکوک به کرونا هستند به آزمایشگاه ها 
معرفی می شوند. در حال حاضر ظرفیت روزانه ۲۰ 
هزار تست سرپایی داریم که در حال انجام است.« 
 رییسی با بیان اینکه افرادی که دچار عالئم شدید 
باشند، بستری و افرادی که عالئم خاموش دارند، در 
منزل ایزوله می شوند و از آنها مراقبت می شود، افزود: 
»ویژگی و شرایط کشورها با یکدیگر متفاوت است، 
در برخی کشورها جمعیت خانوار کم است و افراد 
امکان بستری در منزل را دارند، اما در کشورهایی که 
خانوار پرجمعیت است، نیاز به بستری، بیشتر است.«
 رییسی با تاکید بر استفاده از ماسک در تمامی 
گروه های سنی، بیان کرد: »استفاده از دستکش هیچ 
ضرورتی ندارد، حتی در برخی مواقع، دستکش 

منجر به انتشار بیشتر ویروس می شود.«
 وی درخصوص پیک دوم بیماری، گفت: »اینکه 
گفته می شود ایران در حال ورود به پیک دوم است، 
باید بگویم اشتباه است. چراکه اگر به نمودار ایران 
در worldometers، توجه شود، رنگ نمودار دیگر 
فرق دارد و نمودار دوم نشان دهنده میزان تست های 
انجام شده است که در حال افزایش است. نمودار 

اول میزان بستری ها و نمودرا دوم میزان تست های 
انجام شده را نشان می دهد و طبیعی است که هرچی 
میزان تست ها بیشتر شود، موارد شناسایی شده  نیز 
افزایش خواهد داشت. بنابراین تست گرفتن از 
همه افراد ضرورتی ندارد. به طورکلی، ۸۰ درصد 
افراد بی عالمت هستند و این افراد را تست کردن، 
سودی در بر نداشته و صرف هزینه اضافی است. 
اگر تست های سرپایی رایج شود، افرادی که بیشتر 
دسترسی دارند، در نوبت قرار می گیرند، اما ارزشی 
برای مدیریت بیماری ندارد. باید فقط افراد گروه های 

اسیب پذیر را باید تست کرد.«
 وی گفت: »رفتار بیماری در کشور ما به این صورت 
است که چند استان همجوار باهم درگیر شده و بعد 
چند استان دیگر نیز باهم درگیر می شوند. بنابراین 
با رعایت پروتکل های بهداشتی و عدم سفرهای 

غیرضروری می توان این الگو را تغییر داد.«
 رییسی تاکید کرد: »گرما باعث ازبین رفتن ویروس 
کرونا نشد، زیرا در حال حاضر استان های گرمسیر 
ما درگیر هستند. تنها راهی که باقی می ماند، رعایت 
بهداشت، استفاده از ماسک و نرفتن به سفر و رعایت 

فاصله گذاری اجتماعی است.«
 در این دیدار، همچنین،  مجروح، معاون سالمت 
وزارت صحت عامه افغانستان ضمن ارائه گزارشی 
از روند ارائه خدمت به بیماران مبتال به کرونا و 
شرح وضعیت افغانستان در این زمینه، درخصوص 
اشتراک تجربیات ایران موفق در حوزه سالمت و 

مقابله با کرونا، ابراز تمایل و عالقه مندی کرد.  
گفتنی است، در این نشست، تفاهمنامه مشترکی 
درحوزه بهداشت، بین دو کشور ایران و افغانستان 
با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و معاون سالمت وزارت صحت 

عامه افغانستان، به امضا رسید.وبدا

اشتراک تجربیات بهداشتی ایران و افغانستان 
در راستای پیشگیری از کرونا

اشتراک تجربیات بهداشتی ایران و افغانستان 
در راستای پیشگیری از کرونا

اشتراک تجربیات بهداشتی ایران و افغانستان 
در راستای پیشگیری از کرونا
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  امین جاللوند
گروه قابل توجهی از فعاالن جامعه پزشکی بر این 
باور هستند که موج دوم کرونا در کشور شروع 
شده است. البته وزارت بهداشت اعالم کرده که 
موج دوم کرونا آغاز نشده و افزایش موارد ابتال 

درواقع همان تداوم موج اول کرونا است. 
در هر حال سه رقمی شدن موارد مرگ بر اثر 
کرونا را چه تداوم موج اول بدانیم یا شروع موج 
دوم کرونا، واقعیت این است که شرایط بحرانی 
فعلی موجب شده است که اقتصاد سالمت در 
اضطراری  در شرایط  درمانی  مرکز  از  بسیاری 
یا  »الکتیو«  از عمل های  بسیاری  و  بگیرد  قرار 
همان جراحی های غیراورژانسی نیز انجام نشود. 
بخشی از مراکز درمانی در بخش دولتی، تمایل 
چندانی به انجام عمل های الکتیو در دوران کرونا 
ندارند و نوبت دهی این بیمارستان ها برای انجام 
این جراحی ها تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است. 
بخش مهمی از توان پرسنل درمانی نیز معطوف به 
مقابله با کرونا شده و در برخی بیمارستان ها همه 
زمان و توان پرسنل صرف درمان بیماران کرونا 
شده است. در این شرایط، نوبت دهی عمل های 
از مراکز درمانی در  اولویت بسیاری  از  الکتیو 

بخش دولتی خارج شده است.
همچنین بسیاری از عمل های الکتیو نیز از سوی 
خود مردم به تعویق افتاده که همین موضوع نیز 
ضربه سنگینی به درآمد بیمارستان های خصوصی 
وارد کرده است. از سوی دیگر، برخی از اعضای 
جامعه پزشکی نیز از مردم درخواست کرده اند که 
عمل های زیبایی و سایر جراحی های غیرضروری 
را به تعویق بیندازند تا در بحبوحه کرونا، آمار 

مبتالیان به این اپیدمی افزایش پیدا نکند.
مجموع این شرایط موجب شده است که عمل های 
الکتیو در یک دوران تعلیق و کما به سر ببرد. 
در  درمانی  مراکز  اقتصاد  به  این شرایط  تداوم 
بخش خصوصی و حتی در بخش دولتی آسیب 
جدی می زند. همچنین تعلیق عمل های جراحی 
نیمه ضروری نیز در دوران کرونا بیشتر شده است 
که این موضوع نیز سالمت جامعه را به خطر 
خواهد انداخت. اینکه برخی افراد با تصور اینکه 
بیماری شان جدی نیست و درمان خود را در دوران 
کرونا به تعویق بیندازند، ممکن است این اتفاق به 
تشدید وضعیت بیمار منجر شود. در آن صورت 
فرآیند درمان، طوالنی تر و پرهزینه تر خواهد شد.

آسیب جدی به بخش خصوصی با تعلیق 
جراحی های الکتیو

طبق برآوردهای کارشناسی، حدود 65 درصد 
از  بیمارستان های خصوصی  از  بسیاری  درآمد 
عمل های جراحی الکتیو تامین می شود. کاهش 
باعث شده  در سراسر کشور  الکتیو  عمل های 
است که بخش زیادی از درآمد بیمارستان های 

خصوصی، سوخت شود. هم اکنون حدود 300 
 58 که  داریم  کشور  در  خصوصی  بیمارستان 
بیمارستان خصوصی در تهران مستقر شده است. 
تعلیق عمل های جراحی الکتیو که مهم ترین منبع 
درآمد این بیمارستان های خصوصی است، موجب 
شده است که این مراکز خصوصی فعال در بخش 
درمان در بحرانی ترین دوران خود به سر ببرند. 
انجمن  مدیره  هیات  رئیس  شمیمی،  کوروش 
بیمارستان های خصوصی کشور هم با اشاره به 
اقتصاد  بر  الکتیو  تاثیر جدی کاهش عمل های 
بیمارستان ها، یادآور می شود: »در شرایط اپیدمی 

کرونا، سیستم درمانی در بیمارستان های خصوصی 
فلج می شود، چون بیمار می ترسد به بیمارستان 
بیاید. در این شرایط بیمار الکتیو و غیر اورژانسی 
وجود ندارد، زیرا مردم از اینکه بیرون بیایند و 
گرفتار شوند، نگران هستند. اکنون حدود ۷0 درصد 
تخت های بیمارستان های خصوصی مریض ندارد. 
گفتن این حرف، ساده نیست. هیچ بیمارستانی 
نمی تواند در این شرایط پول آب، برق، گاز و 
هزینه های پرسنلی را ندهد. یعنی با وجودی که بیمار 
نیست، اما مخارج وجود دارد. برخی بیمارستان های 
خصوصی تعدادی از بخش های بیمارستانی را 
تعطیل کرده اند، اما این مسئله هزینه ها را جبران 
نمی کند و از طرفی به طور مداوم با افزایش هزینه 

اقالم روزمره مواجه هستیم.«
وزیر  درمان  معاون  جان بابایی،  قاسم  همچنین 
بهداشت هم با اشاره به تاثیر عمل های الکتیو 
بر اقتصاد مراکز درمانی توضیح می دهد: » در 
طی چند ماه اخیر با کاهش درآمد بیمارستان ها 
و  جراحی  مثل  الکتیو  خدمات  بودیم.  مواجه 
مدت ماندگاری بیمار، بیشترین سهم از درآمد 
بیمارستان ها را تشکیل می دهند، اما این درآمدها 

به حداقل خود رسیده است.«
نیز کامل تقوی نژاد، معاون توسعه  چندی قبل 
مدیریت و منابع وزارت بهداشت با صراحت 
اعالم کرد: »بیمارستان های خصوصی در حال 
حاضر درآمد زیادی ندارند و درآمد بیمارستان ها 
در اسفند 98 نسبت به بهمن ماه بیش از 50 درصد 

کاهش پیدا کرد.«

تهدید سالمت مردم با تعلیق عمل های 
نیمه ضروری

بیماران فقط در  از  در دوران کرونا، بسیاری 
صورت داشتن عالیم درد شدید به مراکز درمانی 
در  نیز  بیماران  برخی  حتی  می کنند.  مراجعه 
نیستند  نیز حاضر  درد  داشتن عالیم  صورت 
ریسک رفتن به مراکز درمانی را به جان بخرند. 
بسیاری از متخصصان تاکید دارند که مردم به 
هیج وجه عمل های نیمه ضروری را در یک 

بازه طوالنی مدت به تاخیر نیندازند.
علیرضا فهیم زاد، عضو هیات علمی دانشگاه 
با  گفتکو  در  هم  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم 
سپید به تاثیر تعلیق عمل های الکتیو در وضعیت 
»تعداد  می گوید:  و  می پردازد  بیماران  درمان 
بیماران جدید کرونا بیشتر شده است و حتی 
مبتال  کرونا  به  کمتری  شدت  با  هم  کودکان 
می شوند. در این شرایط، بسیاری از عمل های 
الکتیو در بیمارستان های مختلف کشور انجام 
تاخیر  به  عمل ها  این  نوبت  بارها  نمی شود. 
افتاده است. از آنجا که اصال معلوم نیست که 
چه زمانی دوباره به شرایط ایمن بازمی گردیم، 
در  نیز  الکتیو  جراحی  عمل های  عادی  روال 
ابهام قرار دارد. واقعیت این است  هاله ای از 
که نمی توان به طور مدام، عمل های جراحی 
عمل های  تعلیق  انداخت.  تاخیر  به  را  الکتیو 
به  مدت  بلند  در  می تواند  نیز  ضروری  نیمه 

سالمت جامعه آسیب بزند.«
ادامه در صفحه 15 

جراحی های » الکتیو« در کما
جامعه پزشکی می گوید در دوران کرونا بخش زیادی از عمل های جراحی الکتیو و نیمه ضروری 

انجام نمی شود که تداوم این شرایط به سالمت مردم و اقتصاد مراکز درمانی، آسیب می زند

طبق برآوردهای کارشناسی، 
حدود 65 درصد درآمد بسیاری 

از بیمارستان های خصوصی از 
عمل های جراحی الکتیو تامین 

می شود. کاهش عمل های 
الکتیو در سراسر کشور باعث 

شده است که بخش زیادی 
از درآمد بیمارستان های 
خصوصی، سوخت شود. 

تعلیق عمل های جراحی الکتیو، 
مهم ترین منبع درآمد بسیاری از 

بیمارستان های خصوصی را به 
خطر انداخته است
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 ادامه از صفحه 14
او تاکید می کند: »این روزها به صورت جسته و 
گریخته، برخی عمل های الکتیو در بیمارستان های 
دولتی انجام می شود، اما تا می توانند این عمل های 
جراحی را به تاخیر می اندازند تا شرایط جامعه 
و بیمارستان از نظر ابتال به کرونا، ایمن تر شود. 
البته واقعا نمی توان گفت ریسک ابتال به کرونا در 
مراکز درمانی صفر است. این احتمال واقعا صفر 
نیست که فردی به دلیل انجام جراحی الکتیو به 
بیماری کرونا مبتال شود. متاسفانه برخی مردم 
نیز در کوچه و خیابان، شرایط را عادی فرض 
کرده اند و بدون رعایت پروتکل های بهداشتی در 
اجتماعات حاضر می شوند. در چنین شرایطی، 
انجام عمل های الکتیو، خالی از ریسک نیست.«

همچنین علی یعقوبی جویباری، عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز در گفتگو با 
سپید هشدار می دهد: » آمار مراجعه »بیماران الکتیو« 
به مراکز درمانی کاهش یافته است. حتی در زمینه 
اهدای خون نیز آمار مراجعه کنندگان کمتر شده؛ 
طوری که با کاهش ذخایر خونی مواجه هستیم. 
اما  نیز بیمار دچار عالیم بیماری است،  گاهی 
ممکن است به دلیل ترس از ابتال به کرونا به 
بیمارستان مراجعه نکند، اما در مراحل پیشرفته تر 
بیماری مجبور خواهد شد که در مراکز درمانی 
بستری شود. بنابراین در دوران کرونا، نباید از آن 
طرف بام بیفتیم و درمان های ضروری را به تعویق 
بیندازیم. آموزش رسانه ها نباید فقط به این محدود 
باشد که به مردم بگویند از خانه بیرون نیایید. باید 
در کنار آن به مردم آموزش دهیم که ضمن رعایت 
پروتکل های بهداشتی، فرآیندهای درمانی ضروری 
خود را به تاخیر نیندازند، زیرا این تاخیر موجب 

تشدید بسیاری از بیماری ها می شود.«

کدام عمل ها در زمره جراحی های 
الکتیو قرار می گیرند؟

همه عمل های جراحی را نمی توان به ضروری یا 
غیرضروری تقسیم بندی کرد. برخی از عمل ها در 
زمره جراحی های نیمه ضروری قرار می گیرند که 
انجام آنها نباید در یک بازه زمانی طوالنی مدت به 
تعویق بیفتد. تاکید برخی از اعضای جامعه پزشکی 
بر انجام این گروه از جراحی های نیمه ضروری 
در دوران کرونا است که تاخیر در انجام آن به 

سالمت جامعه آسیب می زند.

کامران خداکرمی، جراح گوش و حلق و بینی به 
تشریح انواع مختلف عمل های جراحی می پردازد 
و می گوید: »جراحی  های ضروری، اعمالی هستند 
که اگر یک ماه به تعویق بیفتند ممکن است بیمار 
را دچار مشکالتی کنند. اعمال غیرضروری در 
دوران کرونا باید به زمانی دیگر موکول شوند.«

الکتیو  جراحی  های  انجام  مجوز  درباره  او 
)غیراورژانسی( در برخی بیمارستان  های کشور 
همزمان با شیوع کرونا اظهار می کند: »بخشنامه  ای 
از سوی معاونت درمان وزارت بهداشت به صورت 
توصیه به دانشگاه  های علوم پزشکی و مراکز درمانی 
ابالغ شده است که در آن بیان شده اعمال جراحی 
غیراورژانسی طبق پروتکل ابالغی می  تواند در مراکز 
درمانی انجام شود و اعمال جراحی غیراورژانسی 
به سه گروه ضروری، نیمه ضروری و غیرضروری 
تقسیم شده است. اعمال جراحی ضروری، اعمالی 
هستند که اگر یک ماه به تعویق بیفتند ممکن 
است بیمار را دچار مشکالتی کنند. از جمله این 
اعمال جراحی می  توان به جراحی تعویض باتری و 
دریچه قلب، پارگی تاندون و ... اشاره کرد. توصیه 
وزارت بهداشت این است که می  توان این اعمال 

را با لحاظ کردن شروطی انجام داد.«
وی ادامه می دهد: »از جمله این شروط آن است 
که قبل عمل جراحی، بیمار فرمی مبنی بر سابقه 
تماس با بیماران مبتال به کرونا پر می  کند، اگر 
بیمار سابقه تماس با افراد مبتال و مشکوک به 
کرونا را داشته باشد بیمارستان موظف است از 

بیمار سی  تی  اسکن ریه یا تست کرونا بگیرد. سپس 
از بیمار اطالعاتی گرفته می  شود که در صورت 
داشتن عالئم مشکوک، به درمانگاه کرونا منتقل 
و بررسی می  شود. شرایطی نیز باید در اتاق عمل 
رعایت شود که این شرایط شامل رفت  وآمد و 
حضور حداقلی افراد در اتاق عمل، استفاده از 
وسایل یکبار مصرف برای بیهوشی و تعویض 

فیلتر گازهای بیهوشی است.«
نیمه ضروری  اعمال جراحی  درباره  خداکرمی 
جراحی  های  از  »منظور  می دهد:  توضیح 
نیمه  ضروری، اعمالی است که حتی اگر تا سه 
ماه نیز به تعویق بیفتد آسیب جدی به بدن بیمار 
نمی  رسد، اما بهتر است از زمانی که روند بیماران 
مبتال به کرونا کاهش یافت انجام شوند. برخی اعمال 
جراحی مانند جراحی  های مرتبط با سرطان  هایی که 
سیر سریع ندارند، از جمله تومورهای تیروئیدی جزو 
اعمال جراحی نیمه ضروری هستند. جراحی  های 
غیرضروری، اعمالی هستند که می  توان در طول یک 
سال آنها را انجام داد و جراحی نکردن، عارضه  ای 
در بدن فرد ایجاد نمی  کند یا عوارض مختصر و قابل 
جبرانی ایجاد می  کند. اعمال زیبایی، جراحی بینی 
و عمل جراحی کوچک کردن سینه، شکم و معده 
جزو اعمال جراحی غیرضروری هستند که برخی 
از این اعمال ممکن است جنبه زیبایی و یا درمانی 
داشته باشند و باید به زمانی دیگر موکول شوند.«
همچنین او به تسنیم توضیح می دهد: »در شرایط 
نیمه  جراحی  های  انجام  صورت  در  کرونایی، 
جراحی  هایی  باید  نیز  غیرضروری  یا  ضروری 
انجام شود که حداقل زمان جراحی مثال کمتر از 
دو تا سه ساعت برای آنها صرف شود، زیرا مهم  ترین 
مساله، وصل کردن تنفس بیمار به دستگاه ونتیالتور 
است. وصل کردن بیمار تحت جراحی به ونتیالتور 

و دستکاری راه هوایی بیماران در این ایام برای 
بیمار، امری خطرناک است. در این شرایط ممکن 
است فرد، کرونای بدون عالمت داشته باشد و یا 
ویروس از راه ونتیالتور به بیمار منتقل شود. اعمال 
جراحی کامال غیر ضروری نیز که نیاز به بیهوشی 
کامل ندارند و به صورت بی  حسی موضعی انجام 
می  شوند، در صورت انجام باید طبق پروتکل  های 
ابالغی صورت بگیرند، اما توصیه اکید این است 
که این جراحی  ها به زمان دیگری موکول شوند.«
به گفته این جراح گوش و حلق و بینی »وزارت 
بهداشت تصمیم  گیری درباره این مساله را برعهده 

دانشگاه  های علوم پزشکی گذاشته است تا هر استان 
با توجه به شرایط اپیدمیولوژیک منطقه خود، برای 
جراحی بیماران تصمیم بگیرد و انجام این اعمال 
جراحی نیز صرفا به صورت توصیه بیان شده است.«
استاد  اکبری،  محمداسماعیل  دیگر،  سوی  از 
انجام جراحی در  جراحی سرطان هم درمورد 
توصیه مطرح   « کرونا می گوید:  اپیدمی  دوران 
شده درمورد جراحی این است که تا حد امکان 
و  شکستگی ها  آپاندیس،  مانند  بیماری هایی 
زایمان ها را به روش های غیرجراحی مدیریت 
کنیم. تنها زمانی که جراحی حیاتی است و جان 
فرد در صورت عمل نشدن به خطر می افتد، ما 
ملزم به اعمال جراحی هستیم. در این حالت باید 
تمام شرایط کنترل شود و از سالمت کادر پزشکی 
و بیمار از نظر مبتال نبودن آن ها به ویروس کرونا 
اطمینان حاصل شود. در هر صورت ریسک انتقال 

ویروس باید در نظر گرفته شود.«

اکبری تاکید می کند: »درمورد بیماری هایی مانند 
بیماری های بازسازی و زیبایی به هیچ وجه در زمان 
اپیدمی کرونا نباید جراحی صورت بگیرد. برای 
بیماری هایی مانند جراحی های مرتبط با سرطان 
که ضامن طول عمر بیشتر بیمار هستند، به دلیل 
عادی نبودن شرایط و امکان ابتالی فرد به ویروس 
و حادتر شدن شرایط بیمار، در زمان اپیدمی کرونا 

نباید جراحی صورت بگیرد.«
او یادآور می شود: »تقریبا در ۲5 درصد موارد، 
امکان تشخیص ابتالی فرد به ویروس کرونا وجود 
ندارد. درصدی از افراد با عالیم خفیف، حامل 
ویروس کرونا هستند و توانایی تفکیک آن ها از 
دیگر بیماری های ویروسی مشابه ویروس کرونا 
مشکل است. همچنین برخی موارد ممکن است 
نتیجه آزمایش با کیت های تشخیص کرونا نیز 
درست نباشد. بنابراین همیشه باید ریسک ابتال 
به کرونا را در زمان اپیدمی، در نظر داشته باشیم.«
شرایط  به  الکتیو  عمل های  زمانی  چه  اینکه 
عادی گذشته بازمی گردد، کامال به آینده بیماری 
کرونا ارتباط دارد. در صورت افزایش رعایت 
پروتکل های ایمنی از سوی مردم و کاهش موارد 
ابتال به کرونا در کشور، می توان انتظار داشت که 
تعداد عمل های الکتیو و نیمه ضروری در مراکز 
درمانی کشور افزایش پیدا کند. تحقق این اتفاق 
می تواند هم موجب ارتقای سالمت جامعه شود 
و هم به احیای وضعیت اقتصادی نامطلوب مراکز 

درمانی کشور کمک کند.

همه عمل های جراحی را 
نمی توان به ضروری یا 

غیرضروری تقسیم بندی 
کرد. برخی از عمل ها در زمره 
جراحی های نیمه ضروری قرار 

می گیرند که انجام آنها نباید 
در یک بازه زمانی طوالنی مدت 

به تعویق بیفتد. تاکید برخی 
از اعضای جامعه پزشکی بر 

انجام این گروه از جراحی های 
نیمه ضروری در دوران کرونا 

است که تاخیر در انجام آن به 
سالمت جامعه آسیب می زند
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فهیم زاد: تعداد بیماران جدید 
کرونا بیشتر شده است. در 

این شرایط، بسیاری از عمل های 
الکتیو در بیمارستان های مختلف 

کشور انجام نمی شود. بارها 
نوبت این عمل ها به تاخیر افتاده 

است. از آنجا که اصال معلوم 
نیست که چه زمانی دوباره به 

شرایط ایمن بازمی گردیم، روال 
عادی عمل های جراحی الکتیو نیز 

در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
واقعیت این است که نمی توان 
به طور مدام، عمل های جراحی 

الکتیو را به تاخیر انداخت شمیمی: در شرایط اپیدمی 
کرونا، سیستم درمانی در 

بیمارستان های خصوصی فلج 
می شود، چون بیمار می ترسد 

به بیمارستان بیاید. در این 
شرایط بیمار الکتیو و غیر 

اورژانسی وجود ندارد، زیرا 
مردم از اینکه بیرون بیایند و 
گرفتار شوند، نگران هستند. 

اکنون حدود ۷۰ درصد 
تخت های بیمارستان های 

خصوصی مریض ندارد



گفت وگوی سپید با کارشناسان درباره امکان تأمین دارو برای ایران توسط عراق

 علی ابراهیمی
چندی روزی است اخباری از توافق مسئوالن 
ایرانی و عراقی برای تأمین در تأمین کاالهای 
این  و  می رسد  گوش  به  کشور  برای  اساسی 
تصور را به اذهان می آورد که عراق از این ببعد 
تأمین کننده محصوالت استراتژیک همچون دارو 

برای ایران خواهد بود.
در  مرکزی  بانک  رئیس کل  سپید،  گزارش  به 
سفری به عراق و در دیدار با رئیس کل بانک 
مرکزی کشور عراق از به کارگیری سازوکاری 
مشترک برای تسریع در تأمین کاالهای اساسی 

کشورمان خبر داد.
مذاکرات  انجام  به منظور  که  عبدالناصر همتی 
بانکی به کشور عراق سفر کرده بود، در دیدار 
پیشینه  به  اشاره  عراقی خود ضمن  با همتای 
همکاری دو کشور گفت: »در سفرهای قبلی 
به توافقات خوبی دست یافتیم. بر اساس تفاهم 
گذشته میان هر دو کشور پیش بینی  شده بود از 
منابعی که در کشور عراق داریم برای خرید 
کاالهای غیرتحریمی و اساسی استفاده کنیم. طی 
این سفر نیز به تفاهم های خوبی دست یافتیم.«
رئیس کل بانک مرکزی، زمان بندی اجرایی شدن 
»در  مهم خواند و گفت:  بسیار  را  توافق  این 
اجرایی شدن  بر  کشور  دو  اراده  حال حاضر 
این توافق است.« علی محسن اسماعیل العالق، 
رئیس بانک مرکزی عراق با اشاره به تفاهم نامه ای 
که سال گذشته بین دو بانک مرکزی امضا شد 
مالی دو  بانکی و  تفاهم نامه روابط  این  گفت 
بانک مرکزی  منابع  از  استفاده  کشور و نحوه 
ایران را به طور شفاف مشخص کرده است و 
اقدامات  اساس  همان  بر  کردیم  توافق  امروز 

الزم را انجام بدهیم.«
حال برای بررسی چندوچون این توافق و امکان 
اجرایی شدن آن به سراغ چند کارشناس رفته ایم 
که در ادامه گفت وگوی ما با آنها را می خوانید.

توافق عملیاتی نخواهد شد
اقتصاد  کمیسیون  رئیس  نجفی عرب،  محمود 
سالمت اتاق بازرگانی تهران با ابراز تردید جدی 
در امکان اجرای این توافق به سپید، گفت: »بنده 
به عنوان کارشناس این حوزه معتقد هستم که 
اصاًل امکان تحقق این موضوع وجود ندارد و 

توافق عملیاتی نخواهد شد.«
وی در بیان دالیل عدم امکان اجرای این توافق، 
اظهار داشت: »در حال حاضر 99 درصد واردات 
داروی ساخته شده به ایران از شرکت های اروپایی 
است و مواد اولیه مورد نیاز ما از طریق شرکت های 
کره ای، هندی و چینی خریداری تأمین می شود. 
عراق  کشور  طریق  از  را  نیازها  بخواهیم  اگر 

این  که  باشیم  داشته  مدنظر  باید  کنیم  تأمین 
مانع و  ندارد.  این بخش  کشور تخصصی در 
اداری  سیستم  در  که  است  این  دیگر  مشکل 
عراق ارتشاء به شدت رواج دارد و نگرانی ما 
این است که به سمت داللی برویم و منابع مالی 

که نزد آنها داریم، از بین برود.«

نجفی عرب با گالیه از انجام این توافق، افزود: 
»ما باید مشکالت خود را از طریق کانال های 
دیگر حل کنیم. چراکه در حوزه صادرات در 
ایام کرونا برای ما ثابت شد که نمی توانیم با 
عراق کار کنیم زیرا ممنوعیت های شدیدی برای 
دارو و کاالهای سالمت ایران وضع کردند حال 
آنکه این ممنوعیت ها برای کشورهای دیگری 

مانند ترکیه اصاًل وجود نداشت.«
رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق بازرگانی 
تهران اضافه کرد: »ما سال ها است تالش می کنیم 

تا عراق را متقاعد کنیم که داروهای تأمینی از 
کشورهای اروپایی و امریکا را که با چندین 
برابر قیمت خریداری می کنند، از ما با قیمت 
و  رایزنی ها  همه  علیرغم  ولی  بخرند،  کمتر 
نمی دهند  نشان  خرید  برای  تمایلی  جلسات 
شرکت های  محصوالت  خریدار  همچنان  و 
ما  کشور  امروز  درحالی که  هستند.  اروپایی 
یکی از کشورهای قوی حوزه تولید دارو در 
دنیا است، ولی متأسفانه طرف عراقی تمایلی 

برای همراهی با ما از خود نشان نمی دهد.«
»بر  گفت:  توافق،  این  مفاد  به  اشاره  با  وی 
برای  نیست طرف عراقی  قرار  توافق  اساس 
ایران دارو ثبت خرید کند و تنها واسط مالی 
این است که مگر  ما  اما سؤال  بود،  خواهند 
دارو  خرید  برای  روشی  چنین  گذشته  در 

وجود نداشت؟«
نجفی عرب ادامه داد: »در گذشته نیز یک بانک 
عامل در ترکیه واسطه مالی بود ولی این کانال 
این روش  می خواهیم  اگر  و  ماند  بالاستفاده 
را مجدد امتحان کنیم، بهتر است همان بانک 
و  زمان  نیست  نیاز  و  کنیم  فعال  را  ترکیه ای 
منابع خود را در کشور دیگر تلف کنیم.« وی 
در پایان با گالیه از مسئوالن عراقی، تصریح 
کرد: »ما در برهه های مختلف شاهدیم که طرف 
عراقی به محض وقوع کوچک ترین اتفاقی از 
ادامه همکاری با ایران سرباز می زنند و حتی 
اگر  و  می بندند  ما  روی  به  را  مرزهای خود 
از  ما  اساسی  نیازهای  تأمین  بخواهد  امروز 
طریق این کشور محقق شود، نگرانی از قطع 

همکاری همچنان باقی است.«
ادامه در صفحه 17 

میشودیانمیشود؟
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محمود نجفی عرب، رئیس 
کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق 

بازرگانی تهران: ما باید مشکالت 
خود را از طریق کانال های دیگر 
حل کنیم. چراکه در ایام کرونا 

برای ما ثابت شد که نمی توانیم 
با عراق کار کنیم

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه 
واردکنندگان دارو: این روش 
در دوره ای با راهبری سازمان 
غذا و داروی وزارت بهداشت 
امتحان شد و ما زمان و هزینه 
زیادی را هم برای این منظور 
صرف کردیم، اما این امکان 

وجود نداشت
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 ادامه از صفحه 16
این کار ریسک باالیی دارد

ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو 
هم با ابراز تردید در خصوص امکان اجرایی 
شدن عملیات تأمین دارو از طریق کشور عراق، 
به سپید گفت: »این روش در دوره ای با راهبری 
سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت امتحان 
شد و ما زمان و هزینه زیادی را هم برای این 
منظور صرف کردیم، اما این امکان وجود نداشت. 
این  دارد  وجود  که  هم  دیگری  موضوع  البته 
به  را  دارو  تولیدکننده،  شرکت های  که  است 
شرکت های واسط نمی فروشند تا این شرکت ها 
مقصد  به  را  آن  بعد  و  کرده  دریافت  را  دارو 

دیگر حمل کنند.«
وی با اشاره به صحبت های رئیس اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و عراق، گفت: »اگر منظور ایشان 
از کمک عراقی ها برای تأمین داروی ایران هست، 
احتماالً اطالعی از نحوه واردات دارو به کشور 
ندارند و بعید است که این روش عملیاتی شود. 
ضمنًا اطالعی ندارم که ایشان تجربه واردات 
دارو را دارند یا نه ولی به عنوان یک فرد مطلع 

معتقد هستم که این روش عملیاتی نیست.«
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه 
کشورها سیاست های متفاوتی در خصوص دارو 
دارند، اضافه کرد: »امروز کاالیی که به ایران وارد 
می شود باید اطالعات آن به صورت فارسی بر 
باشد؛  شده  درج  بروشور  و  دارو  جعبه  روی 
بنابراین طبیعی است که کشورهای تولیدکننده 
روی  بر  فارسی  به صورت  را  دارو  اطالعات 
سفارش عراق نمی نویسند و کشورهایی که ما 
امروز داروهای بسیار خاص را از طریق آنها 
تأمین می کنیم، امکان معامله با شرکت واسط 

را ندارند.«
ریاحی در پایان تأکید کرد: »با توجه به اینکه 
کشورهای مختلف سیاست قیمتی متفاوتی در 
خصوص دارو دارند و استانداردهای دارو نیز 
برای بازار کشورها متفاوت است، می توان گفت 

که این کار ریسک باالیی دارد.«

احتمال قاچاق و تقلب وجود دارد
عباس کبریایی زاده، عضو هیئت مدیره سندیکای 
صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران هم در 
گفت وگو با سپید در واکنش به خبر تأمین دارو 
از طریق عراق، اظهار داشت: »امروز کشور عراق 
بیش از 90 درصد داروهای مورد نیاز بازار خود 
نظر  به  و  می کند  تأمین  واردات  طریق  از  را 
می رسد این منبع معتبری برای این منظور نباشد.«
وی با اشاره به اینکه امروز داروهای ساخت 
ایران در بازار عراق مصرف کننده خوبی دارند، 
افزود: »ما در حال حاضر یکی از تأمین کنندگان 
اصلی داروی این کشور هستیم و اکثر داروهای 
تخصصی این کشور از ایران وارد می شود.« عضو 
هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای 
انسانی ایران اضافه کرد: »در حال حاضر بسیاری 
از داروها در دنیا سهمیه بندی هستند و شرکت ها 
اگر احساس کنند که یک کشور خاص خرید 
بیش ازحد دارو دارد از عرضه دارو به آن کشور 

خودداری می کنند.«
کبریایی زاده اظهار داشت: »امیدواریم این اقدام 
عملی نشود و انتظار ما این است که ایران بتواند 
از منابع خود در کشورهای دیگر استفاده کند 
زیرا این ظلم نابخشودنی است که ما برای تأمین 

دارو مجبور شویم که واسطه های را پیدا کنیم 
چراکه این اقدام کیفیت داروی تأمین شده را 

به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.«
استانداردهای  دارویی  هر  »برای  افزود:  وی 
مشخصی وجود دارد که در همه کشورها رعایت 
می شود، ولی در هر کارخانه ای استاندارهایی مانند 
شکل کریستال محصول یا طراحی آن هم به آن 

اضافه می شود که این کار را سخت می کند.«
صنایع  صاحبان  سندیکای  هیئت مدیره  عضو 
داروهای انسانی ایران تأکید کرد: »ازآنجایی که 

کشور عراق امکان تأمین دارو را برای ما ندارد؛ 
پس نقش بارانداز را ایفا خواهد کرد و به دنبال 
این اقدام قاچاق و تقلب در محصول هم محتمل 
است و به جرات می توان گفت که منبع مطمئنی 

در این خصوص نیست.«

طرف عراقی تنها واسطه مالی خواهد بود
یحی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و عراق هم در تشریح روند تأمین غذا 
و داروی از طریق کشور عراق به سپید، گفت: 
»ما مطالباتی از عراق داریم و مذاکرات طوالنی 

در این خصوص از سال ها قبل برای پرداخت 
آنها در جریان بود و در سفر اخیر رئیس کل 
از  تا  توافق شد  به عراق  ایران  مرکزی  بانک 
محل مطالبات ایران از عراق که در اختیار بانک 
تجارت عراق است، کاالهای غیرتحریمی که 
عمدتًا کاالهای اساسی و دارو است بر اساس 
منبع  آن  از  را  خود  نیازهای  بتوانیم  نظاماتی 

مالی تأمین کنیم.«
وی در بیان سازوکار این اقدام اظهار داشت: 
»ابتدا این را باید بگویم که الزم نیست خرید را 
شرکت عراقی برای ما انجام دهد و خود شرکت 
ایرانی مستقیمًا می توانند ثبت سفارش کند. برای 
مثال خریدار ایرانی که از شرکت سوئیسی دارو 
را خرید می کرد، کمافی السابق اسناد خود را به 
منتها  می دهد  مربوطه  مراجع  و  مرکزی  بانک 
در این مرحله بانک مرکزی این شرکت را به 
بانک تجارت عراق معرفی می کند و این بانک 
مبلغ مورد نیاز را به شرکت تولیدکننده منتقل 
می کند و پس از طی مراحل، دارو به کشور وارد 
می شود؛ بنابراین بعد از ثبت سفارش در داخل، 
بانک مرکزی با سیستمی که برای این منظور 
طراحی کرده، شرکت درخواست دهنده را به 

طرف عراقی معرفی خواهد کرد.«
وی در پاسخ به این نگرانی که آیا طرف عراقی 

می تواند کیفیت داروی خریداری شده برای ایران 
را تضمین کند، گفت: »طرف عراقی اصاًل در 
خریدوفروش دخالتی نخواهد داشت و خریدار 
ایرانی جنس خود را انتخاب و خریداری می کند. 
برای مثال شرکت داروپخش دارویی را که از 
تأمین می کرد، مجدد  منبعی که  از هر  گذشته 
از همان منبع سفارش می دهد و کاال به عراق 
هم نمی رود، بلکه مستقیمًا از طرف فروشنده 
به ایران ارسال می شود و تنها پرداخت مالی از 
طریق طرف عراقی صورت می گیرد و طرف 

عراقی تنها واسطه مالی خواهد بود.«
وی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی این توافق 
عملیاتی خواهد شد، گفت: »باید نظامات این 
توافق توسط وزارت بهداشت و وزارت صمت و 
نیز بانک مرکزی نوشته شود و پس ازآن کمیته ای 
برای این منظور مشخص شود تا متقاضیان به آن 
مراجعه کنند. البته در گذشته هم این سیستم را با 
کشورهای مختلف ازجمله تجربه کرده ایم. برای 
مثال در زمان جنگ سیستمی وجود داشت که در 
مقابل نفت نیازهای کشور را تأمین می کردیم.«
عراق  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس 
به  اشاره  با  از سخنان خود  در بخش دیگری 
تالش های دولت امریکا برای ایجاد محدودیت 
در تأمین دارو و نیازهای اساسی کشور، گفت: 
»همه قدرت امریکا در بخش دالر این کشور 
است و در ارزهای دیگر قدرت چندانی ندارد. 
قرار  ازآنجایی که  هم  توافق  این  در خصوص 
است عملیات از طریق ارز غیر دالری صورت 
گیرد، احتمال بروز مشکل در این مسیر کمتر 

خواهد بود.«
این توافق  تأکید کرد: »آنچه در  پایان  وی در 
مهم است عزم مسئولین دو طرف برای اجرا 
است. البته برداشت ما این است که نخست وزیر 
جدید عراق و مسئوالن بانک مرکزی دو کشور 
عزم خود را برای اجرا جزم کرده اند و امیدواریم 
ظرف هفته های آینده اولین تأمین کاال را از این 

طریق داشته باشیم.«

عباس کبریایی زاده، عضو 
هیئت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی ایران: 
ازآنجایی که کشور عراق امکان 

تأمین دارو برای ما ندارد؛ پس 
نقش بارانداز را ایفا خواهد کرد و 
به دنبال این اقدام قاچاق و تقلب 

در محصول هم محتمل است و 
به جرات می توان گفت که منبع 
مطمئنی در این خصوص نیست

یحی آل اسحاق، رئیس اتاق 
مشترک بازرگانی ایران و عراق: 

طرف عراقی اصالً در خریدوفروش 
دخالتی نخواهد داشت و خریدار 

ایرانی جنس خود را انتخاب و 
خریداری می کند و طرف عراقی 

تنها واسطه مالی خواهد بود
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قرآن کتاب مقدس بیش از 1.5 میلیارد نفر از 
مردم جهان است. خداوند یکتا در این کتاب، 
آن را مبین معرفی می کند: »ال رطب و ال یابس 
تر و خشکی  یعنی هیچ  مبین«؛  کتاب  اال فی 
نیست مگر آنکه در کتاب مبین و قرآن کریم 
آمده باشد. بسیاری از متفکران و عالمان دین 
در تفسیر این آیه عنوان کرده اند که قرآن یک 
کتاب آسمانی که در آن  تنها مسائل و احکام 
اخروی  سعادت  تا  باشد  شده  بیان  اسالمی 
چراغ  کتاب  این  بلکه  نیست؛  کنیم  را کسب 
روشن کننده مسیر زندگی در دنیا هم هست. 
در واقع روش زندگی سالم دنیوی را عالوه بر 
سعادت اخروی به مؤمنان می آموزد. بر همین 
اساس بسیاری از دانشمندان در جهان اسالم و 
غرب قرن ها است به دنبال بهره گیری از رموز 
این کتاب مبین هستند. سالمت عرصه گسترده 
و تخصصی است که قرآن ارتباط واضحی با 
آن دارد و دستوراتی را نیز برای زندگی سالم 

بیان کرده است.

آغاز ساماندهی مطالعات میان رشته ای 
قرآن و سالمت

برخی  و  ایران  در  که  است  سال  سال های 
میان رشته ای  مطالعات  اسالمی  کشورهای  از 
در حوزه قرآن و سالمت یا قرآن و طب در 
حال انجام است. تا سال 90 به صورت جسته 
انجام می شد در همین سال شورای  گریخته 
انقالب  عالی  قرآنی شورای  فرهنگی  توسعه 
آموزش  پژوهش و  ترویج  با هدف  فرهنگی 
عالی قرآن در دانشگاه ها برنامه ای را تدوین 
کرد که از جمله این برنامه ها انجام پژوهش ها 
و مطالعات میان رشته ای قرآن و سالمت بود. لذا 
این بخش را به وزارت بهداشت واگذار کردند. 
وزارت بهداشت نیز در آن سال کمیسیونی را 
با عنوان کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش 
عالی در نظام سالمت تشکیل داد تا فعالیت های 
مطالعاتی و پژوهشی در این حوزه را سامان 
از  پس  سال  یک  تنها  کمیسیون  این  دهد. 
توانست  زمان  آن  در  اما  بود،  فعال  تشکیل 
دانشگاه های  سطح  در  کارگاه   60 از  بیش 
پژوهش های  و  آموزش  برای  پزشکی  علوم 
این  از  قرآنی در حوزه سالمت برگزار کند. 
کارگاه ها بیش از هزار مقاله استخراج شد. به 
گفته محمد رضا داوودآبادی فراهانی معاون 
بهداشت:  وزارت  دانشجویی  فرهنگی  سابق 
که  داد  نشان  پژوهش ها  این  شناسی  »گونه 
کافی  عمق  از  و  بوده  تکراری  عناوین  این 
برخوردار نبودند. یا اینکه در یک نقشه جامع 
مسائل  حل  راستای  در  استاندارد،  و  علمی 
روز سالمت جامعه با رویکرد قرآنی و دینی 
معجزات  اثبات  پی  در  آن ها  عمده  نبودند. 
یا  علمی  اکتشافات  آخرین  به  توجه  با  طبی 

به دنبال اثبات مؤیدات علمی برای گزاره های 
سالمت موجود در قرآن و منابع دینی بودند. 
این رویکرد هر چند نشان از دغدغه پاک و 
خالصانه اکثر پژوهشگران دانشگاهی در حوزه 
سالمت داشت اما صرفا یک مطالعه تطبیقی و 
مؤیدی در حوزه قرآن و سالمت بود و ارتقای 
مرجعیت علمی قرآن و رویکرد حل مسئله با 
استفاده از آیات و روایات در حوزه سالمت 
را به دنبال نداشت.« به همین دلیل کمیسیون 
تعطیل شد. در اسفند ماه 93 کمیسیون دوباره با 
حضور وزیر سابق بهداشت بازگشایی شد. تا 
هم فعالیت های بین رشته ای قرآن و سالمت را 
ساماندهی کند و هم اینکه جلوی سوء استفاده 
مبانی دینی در حوزه سالمت را بگیرد و  از 

از نشر خرافات جلوگیری کند.
از سال 91 تا کنون کمیسیون کارگروهای مختلفی 
را در هر دو حوزه آموزش و پژوهش تشکیل 
داد که معاونت های مختلف وزارت بهداشت 
مسئولیت این کارگروه ها را برعهده داشتند. هر 
کارگروه قرار بود نقشه  راهی را برای حوزه های 
تخصصی تدوین و آماده کنند. از سوی دیگر 
با توجه به اهمیت این حوزه بافت قرار شد 
شود.  تدوین  کمیسیون  این  راهبردی  سند  تا 
تمامی این موارد سرانجام تدوین و آماده شد 
کمیسیون  رئیس  عنوان  به  بهداشت  وزیر  تا 
شورای  مسئوالن  شامل  اعضا  سایر  کنار  در 
نمایندگی  نهاد  قرآنی،  فرهنگ  توسعه  عالی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاون قرآن 
و عترت وزارت ارشاد و چند تن دیگر صبح 

روز دوشنبه دوم تیرماه 1399 تصویب شد.

تأثیر مؤلفه های اجتماعی، روانی و 
معنوی بر سالمت

در  نمکی  سعید  سپید،  خبرنگار  گزارش  به 
پژوهش  توسعه  کمیسیون  نشست  ششمین 
نظام سالمت، که  در  قرآنی  عالی  آموزش  و 
بود،  شده  تشکیل  سند  این  تصویب  برای 
و  زمینی  واژه های  با  نمی توان  اینکه  بیان  با 
خاکی عظمت قرآن کریم را بیان کرد، گفت: 
»از هر منظری به قرآن نگاه کنیم، ساعت ها، 
روزها، ماه ها و سالها کم است تا فقط از یک 

منظر به این کتاب بزرگ آسمانی بنگریم.«
سند  تدوین  برای  که  »حرکتی  افزود:  نمکی 
راهبردی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش 
عالی قرآنی در نظام سالمت انجام شده، قطعا 
برای  به چارچوبی  آینده  در  و  است  ارزنده 
رفتن به سمت حرکتی نظام مند در سالمت 
امروز  گرچه  هستیم.  نیازمند  جامعه  معنوی 
موثر  فرهنگی  و  روانی  اجتماعی،  مولفه های 
سالمت  نظام  فزاینده،  شکل  به  سالمت،  بر 
به  نگریستن  و  می دهند  قرار  تاثیر  تحت  را 
تاثیرگذار  قرآنی  و  معنوی  بُعد  از  ابعاد  این 

بود.« خواهد 
وی با بیان اینکه  خیلی به این اسناد به عنوان 
حرکت های پایدار موثر بدون انقطاع، اعتقادی 
مکتوبات  اسناد،  »در کشور،  نداشته ام، گفت: 
و مستندات زیادی داریم، 42 سال از انقالب 
می بایست  امروز  و  می گذرد  اسالمی  بزرگ 
دستاوردهای فراوان تری از تاثیر فرهنگ قرآن 
بر زندگی مردم داشتیم. امروز جوانان ما باید 
به شدت بیشتر از نور قرآن بهره می بردند.«

روایت وزیر از تفسیرهای مختلف قرآن
اهمیت  بر  تأکید  با  ادامه  در  بهداشت  وزیر 
و  قرآن  میان رشته ای  حوزه های  در  پژوهش 
همت  با  سالگی   5 از  »بنده  گفت:  سالمت، 
مرحوم مادرم با نور قرآن آشنا شدم و با عشقی 
که به تفسیر قرآن داشتم، هر تفسیری که در دنیا 
پیدا کردم را مورد مطالعه قرار دادم از تفسیر 
بسیار قدیمی عطیه ابن سعد ابن جناده عوفی 
از  اخیر  تفاسیر  و  زمخشری  تفسیر  تا  گرفته 
مرحوم طالقانی و عالمه طباطبایی را خواندم 
اما سال ها به دنبال این پرسش می گشتم که 
چرا قرآن، اندیشه های متفاوت را پرورش داد؟ 
چرا آنکه داعشی است قبل از اینکه سر فردی 
را قطع کند، قرآن تالوت می کند و چرا قبل از 
تجاوز به زن ایزدی، قرآن می خواند؟ همین 
قرآن اندیشه دیگری پرورش داد که می گوید 
اگر خلخالی از پای زن یهودی بیرون بیاورید، 
انسان حق دارد که از این غصه دق کند و بمیرد.«
وی ادامه داد:» چه شد که خوارج نهروان قرآن 
می خواندند آن هم وقتی امیرالمومنین)ع( در 
مسجد خطبه می خواند و خوارج در این زمان 
شروع به قرائت قرآن با صدای بلند می کردند 
تا حضرت امیر)ع( مجبور شود سخنان خود 
شدند،  می  ساکت  ایشان  تا  و  کند  قطع  را 
خوارج نیز ساکت می شدند. چرا از خیمه های 
لشکر یزید در شب عاشورا صدای بلند قرآن 
می آمد و از خیمه عاشق ترین و عارف ترین 
نیز  حسین)ع(  امام  لشکر  در  تاریخ  مردمان 

صدای قرآن می آمد؟ 
ادامه در صفحه 19 

پژوهشهایقرآنوسالمتروشمندمیشوند
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راز این دوگانگی از فهم قرآن کجاست؟ این چه 
تاثیری است که قرآن با همه زیبایی و ظرافت، در 
طول سال های بعد از پیامبر اکرم)ص( دو اندیشه 
کامال متفاوت را در روبروی هم پرورش داد.«

تعادل سمبلیک قرآن
از  وزیر بهداشت یادآور شد: » اگر بخواهیم 
جنبه های قرآن از ابعاد مختلف بگوییم، برای 
هر کدام باید ساعت ها صحبت کرد. بنده توفیق 
داشتم که در سال های اخیر تورات، انجیل و سایر 
کتب آسمانی را ورق زده ام گرچه مشترکات 
زیادی در بین کتب الهی داریم اما واقعا قرآن 
کتاب زندگی در دنیا و آخرت است. تعادلی 
که در قرآن وجود دارد در هیچ کتاب آسمانی 
بینیم که می گوید  نیست. در یک سوره می 
یْتُوِن« و در جای دیگری در همین  »َوالتِّیِن َوالزَّ
سوره می بینم که می گوید َوُطورِ ِسینِیَن َوَهَذا 
الْبََلِد اْلَمِیِن و در این مورد، دو قسم مادی و 
دو قسم معنوی را در کنار همدیگر می بینیم.«
نمکی افزود: »در همه جای قرآن شاهد تعادل 
هستیم. تعادل بین ُرَحماُء بَینَُهم یا  أَِشّداُء َعَلی 
الُکّفار را فقط در قرآن می بینیم. تورات سرشار از  
أَِشّداُء َعَلی الُکّفار  و انجیل سرشار از ُرَحماُء بَینَُهم 
است اما تعادل و ظرافت اندیشه برای زیستن در 
جهان و زندگی آخرت فقط در قرآن وجود دارد. 
ادبیات و موسیقی قرآن بی نظیر است. می گویند 
قبل از اسالم تمام شعرای برجسته عرب، اشعار 
خود را به دیوار کعبه می آویختند اما زمانی که 
قرآن نازل شد، شعرا اشعار بسیار فصیحانه خود 
را با خجالت از کعبه برداشتند چرا که زیباترین 

شعر عرب، بالغت و موسیقی قرآن را ندارد.
وزیر بهداشت یادآور شد: »سال ها به دنبال این 
سوال بودم که چه شد که ابن ملجم وقتی می 
خواست شمشیر خود را زهرآلود کند، قرآن 
انسانیت  ستون  بر  خواست  وقتی  می خواند، 
فکر  که  وقتی  و  می خواند  قرآن  بیاید،  فرود 
کرد که موفق شده باز هم با خواندن قرآن از 
خداوند خود سپاسگزاری کرد. وقتی در محراب 
حضرت امیر)ع( زهرگین ترین شمشیر بر سرش 
فرود آمد، فرمود: به خدای کعبه رستگار شدم. 

از قرآن چه چیزی در دل این بزرگمرد تاریخ 
روشن شده بود که این ضربه زهرآگین را به 
رستگاری به خدای کعبه، تعبیر کرد. چه بود 
که وقتی در کاروان اباعبداهلل الحسین)ع( وقتی 
از حضرت زینب)س( می پرسند که در کربال 
چه دیدی، می گوید بخدا جز زیبایی چیزی 
ندیدم؟ چه بود که قرآن در این قافله و طایفه 
همه چیز را زیبا جلوه داد و در گروهی دیگر 
همه را نفرت و خشم و کینه؟ معرفت قرآن 
به  این دو تفکر و تعقل چه بود؟ سال ها  در 
دنبال این سوال بودم تا به این بیت از حافظ 
به  خود  ار  فریاد  به  رسد  عشقت  که  رسیدم 
سان حافظ، قرآن ز بر بخوانی با 14 روایت.«

قرآن با نگاه کلیشه ای و یکسویه نگری، 
داعش و سلفی گری به وجود می آورد

 وی در ادامه با بیان اینکه قرآن کلیشه ای و یکسویه 
نگری، داعش را به وجود می آورد، گفت: »این 
نگاه سلفی گری، جزم اندیشی و تنگ نظری را 
ترویج می دهد اما قرآن با بصیرت و توجه به 
جلوه های مختلف آن، امام خمینی)ره( و مقام 
معظم رهبری را به وجود می آورد. در شرایط 
کنونی شیوع کرونا، بیشتر به عظمت روح بلند 
مقام معظم رهبری پی بردیم که ایشان کوچک ترین 
تصمیمی را حتما با ما در میان می گذاشتند که 
صالح است یا خیر؟ تفکر ناب توسعه یافته با 

این نگاه به قرآن است که پیدا می شود.«

فرصت های  از دست رفته
تدوین  به  اشاره  با  ادامه  در  بهداشت  وزیر 
سند توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن در 
و  ساختن  سند  »با  کرد:  تاکید  نظام سالمت، 
قابل تحسینی  تدوین کردن که راه درست و 
است، تا زمانی که تفکر و اندیشه متفاوت و 
نوع قرائت متفکرانه و نواندیشانه از قرآن در 
جامعه ترویج نشود، به جایی نخواهیم رسید. 
طی این سال ها قرآن می توانست تاثیر بسزایی 
در دگرگونی وضعیت یک کشور داشته باشد 
آسمانی  کتاب  این  روی  بر  خوبی  به  ما  اما 
کار نکرده ایم و این کتاب مهم، ذی قیمت و 

ارزشمند، مغفول و مظلوم مانده است.«

وی تأکید کرد: »نوع قرائت ما از قرآن در نسل 
جوان باید متحول شود. اینکه جلساتی برای 
قرائت قرآن و انتخاب حافظین برگزیده قرآن 
برگزار کنیم خیلی خوب است اما مطمئن باشید 
که وهابی ها و سلفی ها هم چنین کاری را انجام 
می دهند. اما جای تاباندن شعاع عاشقانه ای 
با  که  دلی  است.  خالی  تحول،  برای  دلها  از 
معرفت، بصیرت و عشق به قرآن نورانی شد، 
ذره، ذره  این دل، کلید گنج نهانی است که در 
حال حاضر این را کم داریم و در این زمینه به 
شدت دچار خسران و عقب افتادگی هستیم.«
نمکی تاکید کرد: »از همه همکارانم و دلسوزان قرآن 
تقاضا دارم که یکبار دیگر برگردیم و مرور کنیم 
که چه به دست آورده و چه به دست نیاورده ایم. 
آن که به دست آورده ایم چقدر می ارزد و آن 
که به دست نیاورده ایم، چقدر می ارزیده است؟ 
چه باید کنیم که همه با هم، سطح جدیدی از 
معرفت قرآن را به ویژه در نسل جوان، دنبال کنیم؟ 
این یک سرمایه گذاری است نه هزینه کردن. به 
من بر می خورد وقتی می گویند که معاون بنده، 
هزینه های فالن جلسه قرآنی را نداده است. اینها 
هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است اگر درست 

و حکیمانه از این سرمایه گذاری بهره ببریم.«

اشتباه جدا کردن رشته روان پزشکی 
از سایر رشته های پزشکی

وزیر بهداشت در ادامه اظهار کرد: »تاریخ اشتباه 
کرد که رشته روانپزشکی را از سایر رشته ها مجزا 
کرد. بین روح و جسم جدایی انداخت و برای 
هر کدام از آنها متخصص در نظر گرفت. یک 
شب که دچار بی خوابی می شوید، فردای آن 
روز آریتمی قلبی، معده درد و دردهای جسمی 
و عضالنی دیگری می گیرید و اینقدر روح در 
جسم در آمیخته که تفکیک پذیر نیست و اگر 
طبیبان روح داشته باشیم، جسم سالمی داریم. 

یکی از اطبای بزرگ روح، قرآن است.«
وی یادآور شد: »امروز روزی است که جایگاه 
قرآن در سالمت معنوی آن هم در زمانه ای که 
شاهد دل نگرانی، اضطراب، تشویش و تهدید 
تقویت  باید  را  هستیم،  جامعه  روان  سالمت 
از  درصد   90 از  بیش  حاضر  حال  در  کنیم. 

گرفتاری های امروز، روحی و روانی است.«

حوزه سالمت نیازمند قرآن است
رستمی  مصطفی  السملمین  و  حجت االسالم 
رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها 
اینکه حوزه  بیان  با  نشست  این  ادامه  در  نیز 
استفاده  نیازمند  بخش ها  سایر  مانند  سالمت 
قرانی  فرهنگ  آثار    « گفت:  است،  قرآن  از 
بیماری  زمینه  در  جهادی  کارهای  انجام  در 
کرونا دیده می شود.« وی  ادامه داد: »موضوع 
قرآن در  عالی  آموزش  پژوهش و  کمیسیون، 
به  می رسد  نظر  به  اما  است،  دیده شده  نظام 
بخش پژوهش بیشتر توجه شده است. معتقدم 
حوزه اموزش قران در نظام سالمت نیز باید 

مورد توجه قرار بگیرد.«
رستمی در ادامه با بیان اینکه در زمان شیوع 
علم  و  دین  بین  نزاع  طبل  بر  بسیاری  کرونا 
می کوبیدند، اظهار کرد: » همکاری خوبی بین 
مراکز علمی با دینی در جریان بیماری کرونا 
محتوا  تولید  نیازمند  ما  امروزه  و  شده  دیده 
دچار  ما  حوزه  این  در  فقر  دلیل  به  هستیم. 

آسیب و مشکالتی می شویم.«

آسیب ورود غیر روشمند به قرآن و 
طب به سالمت و اعتقادات دینی

سیما سادات الری، معاون فرهنگی و دانشجویی 
وزارت بهداشت، نیز در ادامه ششمین نشست 
کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش قرآن در 
نظام سالمت نیز با بیان اینکه سالمت و ارتباط 
آن با مضامین و آموزه های دینی، مالحظات و 
دارد،  دنبال  به  را  حساسیت های خاص خود 
گفت: »هرگونه ورود غیرعلمی و غیرروشمند 
می تواند به سالمت افراد آسیب برساند و آفت 

آسیب های اعتقادی را نیز به همراه دارد.«
وی افزود: »در سال های گذشته نگارش سند 
راهبردی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی 
در نظام سالمت با انجام مطالعات و تحقیقات 
الزم با برگزاری جلسات متعدد هم اندیشی با 
میان  حوزه  این  صاحب نظران  و  کارشناسان 

رشته ای مورد توجه قرار گرفت. 
ادامه در صفحه 20 
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سایر  راهبردی  اسناد  از  الگوگیری  با 
اسناد  تدوین  نظام نامه  پایه  بر  کمیسیون ها، 
مطالعات  حاصل  و  کردیم  حرکت  شورا  آن 
این  پیش نویس  کارشناسان،  پژوهش های  و 

سند راهبردی است.«

وظیفه کمیسیون برای تربیت متخصص 
میان رشته ای قرآن و سالمت

پژوهش  توسعه  »کمیسیون  داد:  ادامه  الری   
و آموزش عالی قرآن در نظام سالمت بعد از 
تصویب و ابالغ منشور توسعه فرهنگ قرآنی، 
در  بنیان  قرآنی  پژوهش های  مدیریت  وظیفه 
انسانی  نیروی  تربیت  نیز  و  سالمت  حوزه 
که  دارد  برعهده  را  زمینه  این  در  متخصص 
طی یک دهه گذشته، فعالیت های مختلف در 

مسیر تحقق آن انجام شده است.«
نایب رئیس کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش 
اهداف  بیان  با  سالمت  نظام  در  قرآنی  عالی 
برگزاری ششمین جلسه این کمیسیون، اظهار 
کرد: »هدف ما از برگزاری این نشست، دعوت 
از شما محققان و صاحب نظران و بارش افکار 
و هم اندیشی در خصوص جزئیات و همچنین 
تصویب سند راهبردی این کمیسیون است. از 
آموزش  و  پژوهش  توسعه  کمیسیون  اعضای 
عالی قرآنی در نظام سالمت، که در زمان مقرر 
الزم،  هم اندیشی های  و  مکاتبات  قالب  در  و 
نظارت خود را ارسال کردند و از بذل محبت 
وزیر بهداشت، که در نهایت بردباری در شرایط 
به  فرصتی  فراوان  درگیری های  و  کرونا  ایام 
اعضای دبیرخانه کمیسیون دادند و به نظرات 
و صحبت های آن ها گوش دادند، تشکر می کنم. 
بدون شک حمایت و دلگرمی های وزیر بهداشت 
در مسیر اهداف این کمیسیون می تواند ما را در 

مسیر صحیح، رهنمون و هدایت کند.«
 

گره خوردن سالمت و اعتقادات در 
زمان کرونا

الری بیان کرد: »با توجه به اینکه وزیر بهداشت 
در امور قرآنی صاحب نظر هستند، قطعًا می توانند 
ما را در تحقق اهداف این کمیسیون یاری کنند 
فعالیت های  توسعه  و  تحول  برای  آغازی  و 
قرآنی و بهره برداری روشمند در حفظ و ارتقای 
سالمت همه جانبه خواهد بود. در شرایط شیوع 
بیماری کووید 19 شاهد گره خوردن سالمت 
و اعتقادات هستیم و این دو مقوله را در این 
فرهیختگی  اگر  کرده ایم.  لمس  هم  با  شرایط 
رهبر فرزانه انقالب اسالمی و شما بزرگان و 
صاحب نظران در دستگاه ها و نهاد های مختلف، 
هستید  کشور  دینی  امور  و  قرآن  متولیان  که 
وزارت  با  عزیزان  شما  تعامل  و  همکاری  و 
بهداشت نبود، نمی توانستیم این بیماری را به 

خوبی مدیریت کنیم.«
 

استفاده روشمند از آموزه های قرآنی
دبیر کمیسیون  مقام  قائم   حسام الدین عالمه، 
توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن در نظام 
سالمت، در ادامه به ویژگی های سند راهبردی 
کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن 
در نظام سالمت پرداخت و گفت: »این سند 
راهبردی دارای 12 اصل حاکم، پنج هدف و 9 
راهبرد ملی است. استفاده روشمند از آموزه های 

قرآنی و تبیینی برای دستیابی به نگرشی کل نگر 
ابعاد  و  انسان  سالمت  موضوع  به  فراگیر  و 
بین  رشته ای  میان  تعامالت  به  توجه  با  آن 
سالمت  علوم  و  انسانی  علوم  اسالمی،  علوم 
تولید  طریق  از  پزشکی  انسانی  مباحث  مانند 
دانش)مدل سازی و نظریه پردازی( در زمینه های 
پیوند سالمت و دین از جمله اهداف این سند 
راهبردی است.« وی افزود: » بهره مندی از نگرش 
کل نگر، فراگیر و قرآن بنیان برای حل مسائل 
کاربردی و اولویت دار جامعه در زمینه های پیوند 
سالمت و دین مانند ترسیم الگوی سبک زندگی 
و  انسان  کمال  و  طیبه  حیات  مسیر  در  سالم 
نوین  تمدن  تدریجی  شکل گیری  راستای  در 
ایرانی - اسالمی از دیگر اهداف مدنظر در سند 
راهبردی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش 

عالی قرآنی در نظام سالمت است.«
عالمه امکان سنجی تدوین بسته آموزش عالی 
تخصصی و میان رشته ای در برخی از موضوعات 
سالمت با نگرش اسالمی و رویکردی فراگیر 
و کل نگر و نیز بهره مندی از آموزه های قرآنی 
معارف  در دروس عمومی  با سالمت  مرتبط 
یکی  را  پزشکی  علوم  دانشگاه های  اسالمی 
دیگر از اهداف سند این کمیسیون بیان کرد.

توجه به عقالنیت در مطالعات قرآن و 
سالمت

و  پژوهش  توسعه  کمیسیون  دبیر  مقام  قائم 
آموزش عالی قرآنی در نظام سالمت در ادامه 
این سند راهبردی در حوزه  به برخی  اصول 
قرآن و سالمت پرداخت و یادآور شد: »توجه 
به اصل عقالنیت و بهره گیری از دستاورد های 
روزآمد دانش بشری در حوزه سالمت، توجه 
به نقش محوری و تأثیرگذار رویکرد کل نگر و 
توحیدی و آموزه های قرآنی تبیینی،  تقدم تولید 
روشمند متون علمی بر ایجاد و توسعه عجوالنه 
آموزش عالی تخصصی در حوزه قرآن)اسالم( و 
سالمت و نیز تقدم تولید محتوای علمی مدون، 

اختصاصی و به زبان روز برای استفاده سطوح 
مختلف مخاطبان بر ترویج عجوالنه محتوای 
سطحی و غیرعلمی از جمله اصول حاکم بر 

این سند است.« 
وی افزود: »تأکید بر آزمون پذیری راهکارها، 
رویکرد  با  که  خالقانه ای  نظریات  و  مدل ها 
کل نگر- فراگیر و با استفاده از آموزه های قرآنی 
و تبیینی در حوزه سالمت وجود دارد می تواند 
به حل مسائل سالمت انسان بپردازد.  توجه و 
دقت بایسته به عدم طبی سازی، تجاری سازی و 
شغل سازی در حوزه سالمت و دین نیز یکی 
دیگر اصول حاکم بر سند راهبردی کمیسیون 
توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام 

سالمت است.«
وی به ترسیم آینده و افق پیش رو این سند 
تمامی  انجام   « گفت:  و  پرداخت  راهبردی 
جامع  نقشه  مبنای  بر  اقدامات  و  مطالعات 
و  مطالعات  ساماندهی  و  تسهیل  مطالعات، 
پژوهش ها با استفاده از سامانه جامع مطالعات 
مبنای سند  بر  ملی  اقدامات  نیز ساماندهی  و 
و  هماهنگی  هدف  با  کمیسیون  راهبردی 
از جمله  نهاد های علمی و اجرایی  هم افزایی 

افق های پیش روی این سند است.«
عالمه با اشاره به لزوم حمایت ها و انتظارات 
از سوی مسئوالن مربوطه نسبت به کمیسیون 
توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی در نظام 
سالمت، اظهار کرد: » حمایت دکتر نمکی، وزیر 
فعالیت های  از  پشتیبانی  راستای  در  بهداشت 
ارائه  همچنین  و  کمیسیون  اجرایی  و  علمی 
برنامه های اعضای کمیسیون بر پایه شناسنامه 
نیاز هایی  و  انتظارات  جمله  از  ملی  اقدامات 
است که تحقق آن می تواند به تحول و پیشبرد 

اهداف این کمیسیون  کمک کند.«
این  اولویت های  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
کمیسیون، شناسایی پژوهشگران وطراحی نقشه 
جمله  از  اسالمی  رشته   بین  مطالعات  جامع 
اولویت های این کمیسیون محسوب می شود، 

گفت: »پیش نویس نقشه راه کمیسیون تدوین و 
از همایش های بین المللی مطالعات بین رشته ای 
و  حمایت  برنامه ریزی ،  است.  شده  حمایت 
هماهنگی های علمی در حوزه مطالعات میان 
رشته ای قرآن و سالمت از مردادماه 97 تاکنون 
از جمله برنامه های این کمیسیون بوده است.«
این  نقشه جامع  تدوین   « کرد:  تأکید   عالمه 
مطالعات تأسیسی و میان رشته ای، تدوین سند 
اقدامات  آسیب شناسی  با  کمیسیون  راهبردی 
و  تطبیقی  و  مروری  مطالعات  انجام  پیشینی، 
ده ها  از  استفاده  و  علمی  مصاحبه  همچنین 
جمله  از  دانشگاهی  و  حوزوی  صاحب نظر 
فعالیت های این کمیسیون طی سال های اخیر 

بوده است.«
و  پژوهش  توسعه  کمیسیون  دبیر  مقام  قائم 
آموزش عالی قرآن در نظام سالمت ادامه داد: 
بهره مندی  مناسب جهت  زمینه  کردن  »فراهم 
جنبه های  در  دینی  آموزه های  از  روشمند 
چهارگانه سالمت با تأکید بر زبانه های اتصالی 
پیشگیری،  بهداشت،  پزشکی،  فلسفه  مانند 
تغذیه، سبک زندگی، اخالق پزشکی و جنبه های 
با  انسان  سالمت  اجتماعی  و  روحی  روانی، 
نگاهی به معضالت مرتبط در مواجهه با بیماری 
پاندمیک کرونا و عوارض جانبی این بحران در 
حوزه سالمت و دین از جمله فعالیت های مؤثر 

این کمیسیون در ماه های اخیر بود.«
انسانی  علوم  طب ،  »فلسفه  شد:  یادآور  وی 
پزشکی، اصالت پیشگیری و اصول بهداشت، 
سالم،  تغذیه  زندگی،  سبک  الصحه،  حفظ 
درمانی،  معنا  سالمت،  مشاوره  و  روانشناسی 
سالمت معنوی و اجتماعی، اخالق حرفه ای و 
فقه پزشکی از جمله زمینه های پیوند میان دین 
و سالمت هستند. در حوزه مطالعات سالمت 
و دین در داخل و خارج از کشور، اقدامات و 
پژوهش های مختلفی صورت می گیرد که در 
برخی از کشور های جهان اسالم این اقدامات با 

حمایت وزارت بهداشت در حال انجام است.«
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رییس جمعیت هالل احمر اعالم کرد

رییس جمعیت هالل احمر ضمن تشریح اقدامات 
این جمعیت در راستای مدیریت کرونا در کشور 
و تامین اقالم حفاظتی مرتبط با آن، تاکید کرد 
که ورود جمعیت هالل احمر به عرصه کرونا 
در فاز اول در حوزه کنترل خروجی شهرها و 
در فاز دوم برای رفع مشکالت معیشتی ناشی 

از کرونا انجام شد. 
به گزارش سپید، کریم همتی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به اقدامات هالل احمر در حوزه 
مدیریت و کنترل کرونا و تامین اقالم حفاظتی 
مرتبط با آن، گفت: »از زمانیکه ستاد مرکزی مقابله 
با کرونا در اسفند ماه در کشور آغاز به کار کرد، 
جمعیت هالل احمر به جمع این ستاد پیوست. 
رییس جمهور نیز تاکید کردند که بحث کرونا 
به صورت ویژه دیده شود. هالل احمر در آن 
ایام از تمام ظرفیت هایش استفاده کرد. به این 
مفهوم که وزارت بهداشت با همه پتانسیلی که 
داشت، با توجه به نوع بیماری و مشکالتی که 
ایجاد شده بود، هیچ جای کشور مصون نبود و 
طبیعتا مدیریت و کنترل آن به تنهایی از عهده 
از  که  نهادی  تنها  برنمی آمد.  بهداشت  وزارت 
حیث درمانی با وزارت بهداشت قرابت داشت و 
در عین حال دارای ظرفیت باالیی بود، جمعیت 

هالل احمر بود.«
وی با بیان اینکه جمعیت هالل احمر در زمینه 
لجستیکی و پشتیبانی امکانات خوبی دارد، گفت: 
»در بحران کرونا از این ظرفیت ها استفاده شد. 
بعد از عضویت جمعیت هالل احمر در ستاد 

مرکزی مقابله با کرونا، در اولین جلسه ای که 
هالل احمر در ستاد شرکت داشت، تاکید شد 
که هالل احمر به طور ویژه به بحث کرونا ورود 
کند. البته پیش از این اقدامات هالل احمر به 
صورت پراکنده شروع شده بود. به این معنا که 
را  برنامه هایی  مجازی  فضای  در  همکاران مان 
داشتند و بحث آموزش همگانی را در دستور 
کار قرار دادند و ظرفیت های خوبی ایجاد شده 
بود که با ورود ما به صورت خاص دیده شد؛ 
به طوری که تا امروز شاید بسیاری از محتواهای 
آموزشی جمعیت هالل احمر در فضای مجازی 
بیش از 7۰ میلیون بازدید کننده داشته است. در 
عین حال سامانه ای با عنوان Corona. ir را با 
هماهنگی سازمان نظام پزشکی راه اندازی کردیم 
و به کسانی که در دوره های آموزشی شرکت 
می کردند، گواهی داده می شد که چند میلیون نفر 
در این دوره ها شرکت کردند و گواهی هایشان 
صادر شد. این موضوع کمک می کرد که مردم به 
نوعی درباره بیماری خود ارزیابی داشته باشند.«
همتی ادامه داد: »یکی از اقداماتی که در همه 
بحران ها حائز اهمیت است،  آموزش همگانی 
و بحث تاب آوری مردم است. هدف ما هم از 
راه اندازی خانه های هالل احمر که اقدام بزرگ 
جهت  در  بود،  خواهد  پایانی  سال  در  دولت 
آموزش همگانی و افزایش تاب آوری مردم است. 
از آنجایی که نمی توان از بروز بسیاری از حوادث 
جلوگیری کرد، اگر مردم اطالعات الزم را داشته 
باشند، می توانند بدون استرس یک حادثه را طی 

کنند. اقدام هالل احمر در فضای مجازی هم در 
کار مشترکی که با سازمان نظام پزشکی داشت و 
هم در برنامه های آموزشی که در فضای مجازی 
برگزار کرد،  توانست تاب آوری مردم را مدیریت 
کند تا استرس مردم کاهش یابد. بر همین اساس 
این اقدامات از روزهای بعد از تعطیالت عید 

وارد عرصه جدیدی شد.«
وی با بیان اینکه در همین زمان دولت اعالم کرد 
که جمعیت هالل احمر کنترل خروجی شهرها را 
با توجه به تعطیالت نوروز برعهده گیرد، گفت: 
»در آن ایام هشت استان ما مشکالت جدی داشتند 
شامل  ما  جمعیت  پر  استان های  هم  بعضا  که 
تهران، قم، البرز، اصفهان و... بودند که کنترل 
خروجی این شهرها را به جمعیت هالل احمر 
دادند. جمعیت هالل احمر هم با حدود 3۵۰۰ 
نفر از داوطلبان و امدادگران، خروجی شهرها را 
کنترل کرد. در عین حال ارتباط خوبی با آقای 
رییس جمهور برقرار شد و روزهای اول گزارش 
خروجی اتوبان تهران- قم را ارائه دادیم. به این 
ترتیب جمعیت هالل احمر به طور رسمی وارد 

این عرصه شد.«

غربالگری کرونایی ۲۱ میلیون نفر 
از سوی هالل احمر و حواشی که 

فراموش شدند
رییس جمعیت هالل احمر گفت: »بر این اساس 
بیش از ۲1 میلیون نفر از هموطنان ما که در 
از سوی  بودند،  میلیون خودرو   7.۵ از  بیش 

نیروهای هالل احمر غربالگری شدند. عالوه 
بر این غربالگری خروجی شهرها در هشت 
استان، همزمان ورودی و خروجی شهرهای 
این  مجموع  می کردیم.  کنترل  نیز  را  دیگر 
مسائل باعث شد که جمعیت هالل احمر که 
این حواشی  بود،  مدتی درگیر حواشی شده 
به فراموشی سپرده شود و مردم حضور گرم 
کردند.  احساس  را  احمر  هالل  سرخ پوشان 
بر این اساس با انجام این غربالگری ها، بیش 
از 1۴ هزار نفر از افرادی که به نوعی عالئم 
بیمار کووید-19 را داشتند،   به مراکز بهداشتی 

و درمانی معرفی شدند.«
به نقش جمعیت هالل احمر  با اشاره  همتی 
کرونا  با  مرتبط  اهدایی  اقالم  جمع آوری  در 
از خارج یا داخل کشور، اظهار کرد: »در کنار 
حضور پررنگ در حوزه غربالگری مردم در 
دبیرکل  شهرها،  خروجی  و  ورودی  مبادی 
عضو  احمر  هالل  جمعیت  درمان  معاون  و 
از  که  بودند  اقالمی  توزیع  نفره  کمیته چهار 
خارج یا داخل کشور به جمعیت هالل احمر 
به هر حال  داده می شد.  بهداشت  و وزارت 
استفاده  کشور  ظرفیت های  تمام  از  باید  ما 
می کردیم تا بتوانیم کمک ها را به دست افراد 
نفره  چهار  کمیته  این  در  برسانیم.  نیازمند 
در  را  بزرگی  انبارهای  که  بود  مصوب شده 
از  که  دهیم  قرار  کرونا  مرکزی  ستاد  اختیار 

این ظرفیت هم استفاده شد. 
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 ادامه از صفحه 21
اقالم  از  بسیاری  هم  امروز  تا  اساس  این  بر 
بر  ما  و  به دست مان می رسد  اهدایی  امدادی 
آن ها  دادیم،  انجام  که  هماهنگی هایی  اساس 

را در اختیار وزارت بهداشت قرار می دهیم.«
 

کمک ۲۱ کشور از طریق ۱۴۴ محموله 
به ایران در بحران کرونا

وی با بیان اینکه این اقالم اهدایی عمدتا شامل 
ماسک، شیلد صورت، گان و... است، افزود: »در 
برهه ای هم 7۰ دستگاه ونتیالتور یا تنفس مصنوعی 
از طرف  ایرانیان مقیم آمریکا به ما اهدا شد. مابقی 
اقالم ما در حیطه وسایل حفاظت شخصی بود. 
کردند  ما کمک  به  کرونا  در حوزه  ۲1 کشور 
و 1۴۴ محموله مختلف ارائه دادند که بیش از 
نیمی از این محموله ها از مبداء کشور چین بود. 
کمک های مالی مختلفی هم در این فاصله زمانی 
انجام شد. بخشی از کمک ها نیز از کشورهایی 

مانند پاکستان و سوییس ارائه شد.«
همتی با بیان اینکه البته کماکان بحث انتقال ارز به 
داخل کشور حل نشده است، اظهار کرد: »جمعیت 
هالل احمر به عنوان هماهنگ کننده بین کشورهای 
خارجی و وزارت بهداشت، این اقالم را توزیع 
کرد. به جز بخش مالی، تقریبا تمام کمک ها را در 
اختیار وزارت بهداشت قرار دادیم و بر حسب 

نظر کمیته چهار نفره توزیع کردیم.«
وی تاکید کرد: »افرادی که در حوزه هالل احمر 
فعالیت می کردند،   طبیعتا به لوازم حفاظت شخصی 
نیاز داشتند و وظیفه ما این بود که از آنها حفاظت 
کنیم. بر همین اساس برخی اقالم را به آنها می دادیم. 
متاسفانه 3۰ تا ۴۰ نفر از داوطبان هالل احمر به 
کرونا مبتال شدند و چهار نفر جان باختند که 
یک نفر از آنها جزو پرسنل جمعیت بود. فوت 
این افراد که در حین خدمت مبتال شده بودند، 
وظیفه ما را سنگین تر می کند. بر همین اساس لوازم 
حفاظت شخصی را در میان آنها توزیع کردیم.«

وقتی سوییس هم با کاله آمریکا 
مذاکره می کند

وی ادامه داد: »ترجیح ما این بود که کمک های 
نقدی که  به جمعیت هالل احمر می رسد، برای 

خرید اقالم مورد نیاز کشور که وزارت بهداشت 
اساس  همین  بر  کنیم.  صرف  می کند،  اعالم 
در دیداری که با سفیر سوییس داشتیم، اعالم 
کردیم که کانال انتقال مالی را باز بگذارند. در 
برهه ای از بحران کرونا اعالم شد که به 1۰۰۰ 
دستگاه ونتیالتور فوری نیاز داریم و به طور 
کلی ۲۰۰۰ دستگاه نیاز داریم. هر اقدامی که 
برای تامین این دستگاه ها انجام دادیم و حتی 
از شرکت هایی که در مبداء سوییس بودند یا 
در سوییس نمایندگی داشتند، خواستیم کمک 
کنند که با پول هایی که در اختیارمان بود، بتوانیم 
این دستگاه ها را وارد کنیم، اما تا این لحظه هم 
موفق نشدیم که این دستگاه ها را وارد کنیم. این 
درحالیست که از سفیر سوییس که در جمعیت 
هالل احمر حضور یافتند، خواستیم که با کاله 
سوییس با ما صحبت کنند، نه با کاله آمریکا، اما 
موفق نشدیم. در زمانی که مشکل مالی زیادی 
داشتیم، با همان میزان پولی هم که در اختیار 
داشتیم، نتوانستیم دستگاه وارد کنیم. با این حال 
به جرات می گویم که جزو 1۰ کشور برتر دنیا 
بودیم و حتی شاید جزو پنج کشور برتر دنیا بودیم 
که توانستیم با دست خالی بیماری کووید-19 
را مدیریت کنیم. بخشی از این اقدام به دلیل 
مردم خوبی است که داریم و پرسنل بهداشت 
و درمانی که ایثار کردند و بخشی هم به دلیل 

همراهی بی نظیر مسئولین بود.«
همتی همچنین گفت: »بعد از گذر از این برهه، 
تغییر کرد و ما کنترل ورودی  دستورالعمل ها 
و خروجی شهرها را متوقف کردیم. جمعیت 
هالل احمر وارد فاز بعدی شد. بعد از اینکه 
معیشتی  مشکالت  درباره  رهبری  معظم  مقام 
که  برهه  این  در  کردند،  مطرح  را  فرمایشاتی 
پسا کرونا بود، جمعیت هالل احمر اقدام خوبی 
در زمینه توجه به بیماران خاص انجام داد که 
در چارچوب سایر سازمان های حمایتی نبود. 
هزار   ۵۰۰ حدود  احمر  هالل  اساس  این  بر 
حفاظت  وسایل  شامل  که  را  بهداشتی  بسته 
شخصی بود به دست این بیماران رساندیم و 
همچنین حدود 3۰۰ هزار بسته غذایی را در 
استان های مختلف توزیع کردیم. در این زمینه 
خیرین کمک کردند و بخشی از این امکانات 

را از طریق کمک های مردم تامین کردیم. در 
حال حاضر 11۰ میلیارد تومان کمک های بود 
بر  بالغ  که  رساندند  احمر  هالل  به  مردم  که 
7۵ میلیارد تومان آن غیر نقدی و 3۵ میلیارد 
همین  از  که  بود  نقدی  کمک های  هم  تومان 
محل بسته های حمایتی را تامین و در اختیار 

مردم قرار دادیم.«
رییس جمعیت هالل احمر همچنین با بیان اینکه 
اقالم معیشتی را در بحران کرونا در سه مرحله 
توزیع کردیم، گفت: »مرحله سوم این اقدام چند 
آزادی  نفری  هزار   1۲ در ورزشگاه  قبل  روز 
انجام شد که َخیری به  میزان ۲.۵ میلیارد تومان 
به ما کمک کرده بود و بسته های معیشتی را که 
هر کدام بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
ارزش داشت و شامل شش کیلوگرم گوشت 
و سایر اقالم مورد نیاز مردم بود، تهیه کردیم. 
در عین حال در فاصله ای که وزارت بهداشت 
اعالم کرد که به ونتیالتور نیاز داریم،  داوطلبین 
و خیرینی که به ما کمک می کردند، برای خرید 
1۰۰ دستگاه ونتیالتور اعالم آمادگی کردند و 
در همین زمینه 16 میلیارد تومان به جمعیت 
هالل احمر کمک شد که بیش از نیمی از این 
مقدار در اختیار مراکز بهداشتی و درمانی قرار 
گرفت. البته خوشبختانه با خوابیدن تب کمبود 
تخت در آی سی یوها، این دوره هم طی شد.«

تولید روزانه ۱۰ هزار لیتر مواد 
ضدعفونی کننده و ۷۰ هزار ماسک از 

سوی هالل احمر
همتی با بیان اینکه در برخی حوزه ها نیاز به 
تولید هم احساس می شد، اظهار کرد: »برخی 
دوستان از زمان تعطیالت عید کامال مشغول 
به کار بودند و هیچ کجا نرفتند و تا امروز، 
روزانه 1۰ هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده و 
بیش از 7۰ هزار ماسک سه الیه در جمعیت 
هالل احمر تولید می شود. خط های تولیدی را 
که به هر دلیلی تعطیل شده بود، فعال کردیم. 
آنژیوکت  میلیون  هفت  تولید  که  به طوری 
شده  متوقف    139۴ سال  از  که  را  ساالنه 

فعال کردیم.« بود، مجددا 
جمعیت  کرونا  حوزه  »در  کرد:  تاکید  وی 

هالل احمر به عنوان همراه و همکار وزارت 
از  باشد.  مردم  خدمت  در  توانست  بهداشت 
خداوند می خواهم که روح شهدایی را که در 
کنار شهدای حوزه سالمت، از میان داوطلبان 

جمعیت هالل احمر بودند، شاد کند.«

معطلی پنج میلیون دالر کمک های 
مالی به هالل احمر به دلیل تحریم ها

رییس جمعیت هالل احمر درباره هزینه کردهای 
هالل احمر در حوزه تولید اقالم، گفت: »بیش 
وسایل  تولید  حوزه  در  تومان  میلیارد   1۰ از 
حفاظت شخصی هزینه کردیم. البته کمک های 
معیشتی مان در قالب 11۰ میلیارد تومانی بود 
که از سوی خیرین به جمعیت واصل شده بود. 
البته نزدیک پنج میلیون دالر از کمک هایی که 
در زمان سیل انجام شد، معطل مانده که فعال 
در  کنیم.  تکلیف  تعیین  را  آن  نشدیم،  موفق 
حال حاضر هم این کانال مالی علی رغم همه 
ادعاهای کشورهای غربی حل نشده است. حتی 
اختیار  در  دارد،  انسان دوستانه  جنبه  که  پولی 
این است  آن ها  ترجیح  نگرفته است.  قرار  ما 
که اقالم در آنجا خریداری شود و اقالم را به 
کشورمان منتقل کنند. البته دسترسی به شرکت ها 
هم محدودیت هایی دارد که در این زمینه هم 

توفیقی نداشتیم.«
همتی تاکید کرد: »در بخشی که ما توانستیم از 
آن به خوبی استفاده کنیم، کمک های غیرنقدی 
خارجی و کمک های خیرین داخلی بود. زیرا 
جمعیت هالل احمر برعکس سنوات گذشته 
و به خصوص در سیل که با موسسات خیریه 
برهه  این  در  داشتیم،  مشکل  سلبریتی ها  و 
ساماندهی موسسات خیریه به حوزه داوطلبان 
ما برگشت و به ۴۴ موسسه مجوز دادیم که 
یا  موسسه  هر  می کردند.  تسهیل  را  کارها 
می کرد،  عمل  روال  این  از  غیر  که  شخصی 
را  حساب هایشان  و  کرده  ورود  دادستانی 
کردند  کمک  خیریه ها  از  یکسری  می بست. 
را  بیمارستان ها  خیریه  موسسات  برخی  و 
که  کرد  کمک  اقدامات  این  دادند.  پوشش 
توزیع  و  جمع آوری  حین  در  که  مشکالتی 

کمک ها داشتیم، رفع شود. «



عصب شناسی فاصله اجتماعی

آنتی بیوتیک ممکن است برای کووید-۱۹ موثر باشد
  مترجم: شراره فرهی منش

اخبار پزشکی امروز با دکتر کاترین اولدنبورگ، محقق اصلی یک کارآزمایی 
کاماًل جدید انسانی که به بررسی اثربخشی احتمالی آزیترومایسین، 
آنتی بیوتیک رایج، در معالجه موارد خفیف تر کووید-۱۹ پرداخته، مصاحبه 
کرد. به تازگی، گروهی از محققان وابسته به بنیاد Francis I. Proctor در 
دانشگاه کالیفرنیا، سان فرانسیسکو)UCSF(، تصمیم به بررسی احتمال 
اثربخشی آنتی بیوتیک رایج - آزیترومایسین - در درمان موارد خفیف 
تا متوسط کووید-۱۹ که نیازی به بستری ندارد، گرفتند. این کارآزمایی 
به نام »آزیترومایسین برای درمان کووید-۱۹ و بررسی سرپایی بیماران 
در سراسر کشور )ACTION(« است. این کارآزمایی از 26 ماه می 

2020 آغاز شده است.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این کارآزمایی و درک این موضوع 
که چرا محققان آزیترومایسین را انتخاب کردند، باوجود توصیه متخصصان 
که معموالً در درمان کووید-۱۹ آنتی بیوتیک توصیه نمی کنند، اخبار 
پزشکی امروز با یکی از محققان اصلی آزمایش، کاترین اولدنبرگ، 

اپیدمیولوژیست بیماری های عفونی، صحبت کرد.
اخبار پزشکی امروز: کارآزمایی ACTION چیست؟ آیا می توانید 

کمی درباره منطق و نحوه عملکرد آن برای ما بگویید؟
در  کشوری  کارآزمایی   ACTION کارآزمایی  اولدنبرگ:  کاترین 
ایاالت متحده است که به منظور ارزیابی اثربخشی دوز واحد آزیترومایسین 
در مقایسه با دارونما برای جلوگیری از بستری شدن بیماران مبتال به 
کووید-۱۹ که در حال حاضر در بیمارستان نیستند، طراحی شده است. 
بنابراین، بیماران می توانند از هرکجای ایاالت متحده با گروه مطالعه 
تماس بگیرند و از راه دور معاینه شوند، تمام مراحل اولیه را طی کنند 
و سپس ما برای آن ها مجموعه داروهای این مطالعه و کیت جمع آوری 

نمونه را ارسال می کنیم.
اخبار پزشکی امروز: چگونه شما و گروهتان از آزیترومایسین به عنوان 

یک درمان بالقوه برای کووید-۱۹ استفاده کردید؟
کاترین اولدنبورگ: این سؤال خوبی است. من فکر می کنم این موضوع 
که آنتی بیوتیک ها عفونت های ویروسی را درمان نمی کنند کاماًل صحیح 

است؛ بنابراین، استفاده از آزیترومایسین در درمان کووید-۱۹ که نتیجه 
عفونت ویروسی است مخالف روال معمول است. گروه من به مدت 
طوالنی با آزیترومایسین کار کرده و تعدادی از اندیکاسیون های آن را 
مطالعه کرده است. به طورکلی بنیاد Francis I. Proctor  در دانشگاه کالیفرنیا، 
سان فرانسیسکو)UCSF(، برای کنترل تراکوما )تراخم( که عفونت چشم 

است، طی 20 سال گذشته با آزیترومایسین کار کرده است.
بنابراین، ازنظر کارآزمایی ها برای آزیترومایسین، این موردی است که 
ما بسیار انجام می دهیم. من حدود هشت کارآزمایی در حال حاضر با 
آزیترومایسین انجام می دهم که بیشتر آن ها برای تراکوم یا مرگ ومیر 
کودکان در کشورهای جنوب صحرای آفریقا است، جایی که بیماری های 
باکتریایی زیاد است. اما نکته جالب توجه در مورد آزیترومایسین این 
است که اثرات بسیار قوی تعدیل کننده سیستم ایمنی بدن دارد؛ بنابراین 
دارای اثرات غیرمستقیم روی سیستم ایمنی بدن است. این بدان معناست 
که ازنظر عملکرد سیستم ایمنی بدن کاندیدای جالبی است. بنابراین 
گزارش هایی در شرایط آزمایشگاهی وجود دارد که نشان می دهد 
آزیترومایسین در برابر RNA ویروس هایی مانند Zika و rhinovirus و 
مواردی ازاین دست فعالیت دارد. آزیترومایسین بسیار بی خطر است. برای 
موارد زیادی تجویز می شود و افراد در ایاالت متحده Z Pack بسیار آشنا 
هستند. به نظر می رسد این دارو به دلیل مشخصات ایمنی آن کاندیدای 

خوبی برای بیماران سرپایی است - اگر تأثیر داشته باشد - ما تصمیم 
گرفتیم با توجه به نگرانی در مورد ایمنی دوم، مستقل از هیدروکسی 
کلروکین به آن بپردازیم. بسیاری از آزمایش های دیگر با هیدروکسی 
کلروکین انجام می شود و ما واقعاً احساس نکردیم که نیاز به هیدروکسی 
کلروکین داشته باشیم، زیرا این امر خارج از حوزه تخصص ماست. 
به همین دلیل ما به دنبال آزیترومایسین به خودی خود هستیم. ما فکر 
کردیم، با توجه به مشخصات ایمنی آزیترومایسین این دارو می تواند 
به طور بالقوه در درمان کووید-۱۹ با ارزش باشد و داشتن این نوع 

شواهد واقعاً مفید است.
اخبار پزشکی امروز: آیا می توانید درباره مکانیسم هایی که آزیترومایسین 
از طریق آن ها اثرات تعدیل کننده ایمنی ایجاد می کند را به ما بگویید؟
کاترین اولدنبورگ: ازنظرما مکانیسم اثرات ضدالتهابی در رابطه با 
آزیترومایسین وجود دارد. من اپیدمیولوژیست هستم؛ من زیست شیمیدان 
نیستم؛ بنابراین نمی توانم خیلی زیاد وارد زیست شناسی شوم؛ اما فکر 
می کنم که هیچ کس واقعاً نمی داند مکانیسم چیست. به عنوان مثال، 
در مورد Zika و مطالعات آزمایشگاهی باSARS-CoV-2 ، همچنین 
هیچ کس نمی داند سازوکار چیست. بنابراین، ممکن است یک اثر ضد 
ویروسی مستقیم وجود داشته باشد. اگر قرار باشد حدس بزنم، می گویم 
احتماالً بعید است، اما ممکن است شما با استفاده از آزیترومایسین نیاز 
به یک درمان پیچیده تر را کاهش دهید. یک دوره آزیترومایسین یا یک 
دوز آزیترومایسین می تواند میزان سایر باکتری ها در بیمارانی که مبتال 

به کووید-۱۹ و یک پنومونی باکتریایی همراه هستند را کاهش دهد.
اگر پنومونی باکتریایی را درمان کنید، این موضوع می تواند سیستم ایمنی 
بدن را برای مبارزه با کووید-۱۹ آماده کند، یا ممکن است این پاسخ 
تعدیل کننده سیستم ایمنی و ضدالتهابی باعث پایین آمدن نشانگرهای 
التهابی شود و به طور کلی، کمک کند تا بدن مؤثرتر با ویروس مبارزه 
کند. ACTION واقعاً برای طراحی مکانیسم ها طراحی نشده است. 
به طور خاص، این کارآزمایی فقط برای بررسی نتایج بالینی و ویروسی 

در بیماران طراحی شده است.
منبع: Medical News Today / 3 ژوئن ۲۰۲۰

خبـر

  مترجم: شراره فرهی منش
هرگز در گذشته انزوای اجتماعی را در چنین مقیاس گسترده ای 
که اکنون در همه گیری کووید-۱۹ است، تجربه نکرده ایم. مقاله 
جدیدی که در مجله Trends in Cognitive Science منتشر شده 
است، به بررسی پیامدهای گسترده و منفی که انزوای اجتماعی بر 
بهزیستی روان شناختی و سالمت جسمی ما، ازجمله کاهش طول 
عمر دارد، پرداخته است. این مقاله توسط پروفسور دانیلو بیداک 
نویسنده همکار )دانشگاه مک گیل و موسسه هوش مصنوعی میال 
کبک( و استاد برجسته رابین دانبار )دانشگاه آکسفورد( نوشته شده 
است. با بررسی طیف گسترده ای از مطالعات، تصویر کاملی از تأثیر 

شدیدی که تنهایی می تواند داشته باشد به دست آمد:
- داشتن روابط بین فردی قوی برای بقاء در کل طول عمر بسیار 

مهم است.
- انزوای اجتماعی پیش بینی کننده خطر مرگ است.

- عدم برخورد اجتماعی کافی بر عملکرد استدالل و حافظه، هموستاز 
هورمون، ماده سفید و خاکستری مغز، اتصال و عملکرد و همچنین 

مقاومت در برابر بیماری های جسمی و روانی تأثیر می گذارد.
- احساس تنهایی می تواند از طریق شبکه اجتماعی گسترش یابد 
و باعث ادراک منفی اجتماعی، تشدید عوارض و مرگ ومیر شود 
و در افراد مسن باعث شروع زوال عقل مانند بیماری آلزایمر شود.

تنهایی به طور مستقیم سیستم ایمنی بدن را مختل می کند و باعث 

می شود در برابر بیماری ها و عفونت ها مقاومت کمتری داشته باشیم. 
در حقیقت، احساس تنهایی و داشتن تعداد کم دوست، می تواند 
به خصوص دفاع سیستم ایمنی را ضعیف کند. بااین حال، افرادی که 
ازنظر اجتماعی فعال هستند، نشانگرهای زیست شناختی بهتری را 
برای عملکرد فیزیولوژیکی ازجمله فشارخون پایین سیستولیک، 
شاخص توده بدنی پایین و سطح پایین پروتئین واکنشی C )پاسخ 

مولکولی دیگر به التهاب( دارند.
انسان ها به شدت اجتماعی هستند و از تعامل اجتماعی به لحاظ 
روانی و جسمی بهره مند می شوند. برای مثال هرچه شبکه دوستان 
محکم تر باشد، احتمال ابتال به بیماری کمتر می شود و میزان بقا نیز 
بیشتر می شود. مشخص شده است در افرادی که متعلق به گروه های 

بیشتری ازجمله کلوپ های ورزشی، کلیساها و گروه های سرگرمی 
هستند، تقریباً 25درصد خطر ابتال به افسردگی در آینده کاهش می یابد.

دانیلو بزوک، دانشیار گروه مهندسی زیست پزشکی در دانشگاه مک 
گیل و رئیس مرکز هوش مصنوعی CIFAR در کانادا اظهار داشت: 
»ما موجودات اجتماعی هستیم. تعامل و همکاری اجتماعی باعث 
پیشرفت سریع فرهنگ و تمدن بشری شده است، اما گونه های 
اجتماعی وقتی مجبور به تنها زندگی کردن شوند با مشکل مواجه 
می شوند. زیرساخت های روانی در روابط بین فردی، از نوزادان گرفته 
تا بزرگ ترها برای بقا حیاتی است. اکنون از هر زمان دیگر ضروری تر 
است که شکاف دانش در مورد چگونگی تأثیر انزوای اجتماعی بر 

مغز انسان و همچنین بهزیستی روحی و جسمی بررسی شود«.
رابین دانبار، استاد برجسته روانشناسی تکاملی می گوید: »تنها شدن 
افراد درطی دهه گذشته بیشتر شده است. با توجه به عواقب احتمالی 
و جدی که این امر می تواند بر سالمت روحی و جسمی ما داشته 
باشد، شناخت روزافزون برای مقابله با این چالش در حال تحول 
در جامعه نیاز است«. در بریتانیا »کمپین پایان دادن به تنهایی« شبکه ای 
متشکل از 600 سازمان ملی، منطقه ای و محلی را برای ایجاد شرایط 
مناسب برای کاهش تنهایی در زندگی راه اندازی کرده است. این 
نگرانی ها تنها درصورتی که دوره های طوالنی انزوای اجتماعی براثر 

همه گیری کووید-۱۹ تحمیل شود، تشدید می شوند.
منبع: McGill University / ۹ ژوئن ۲۰۲۰

عصب شناسی فاصله اجتماعی
چرا تنهایی می تواند بزرگ ترین تهدید برای بقا و ماندگاری باشد
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